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H I R DE T MÉ N Y  
É VI  RE N DES  KÖ ZG YŰ L ÉS  Ö SS ZE HÍ V ÁS ÁR Ó L  

 
A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok 
körútja 9. G épület; cégjegyzékszáma: 01-10-043638; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; a 
továbbiakban: Társaság) a jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve tájékoztatja a Társaság részvényeseit és a 
befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága a 2020. március 24. napján megtartott ülésén döntött a Társaság évi 
rendes közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) összehívásáról. 
 
A Társaság Igazgatósága a Közgyűlést a következők szerint hívja össze: 

 
 

A Közgyűlés időpontja: 
2020 .  ápr i l is  28.  (kedd) ,  10.00 óra  

A közgyűlési regisztráció kezdő időpontja 2020. április 28. (kedd), 8.00 óra  
 

A Közgyűlés helye: 
a Társaság székhelye 

Infopark G. épület 
 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. 

 
A Közgyűlés napirendje: 

 
1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról 

és az ügyvezetésről beleértve a 2019. évre vonatkozóan a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok 
(„IFRS”) szerinti egyedi üzleti jelentését és egyedi pénzügyi kimutatását; valamint az IFRS szerinti 
konszolidált üzleti jelentés és konszolidált pénzügyi kimutatását; döntés az adózott eredmény 
felhasználásáról; a Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2019. évi, az IFRS szerinti egyedi és 
konszolidált pénzügyi kimutatásról és egyedi és konszolidált üzleti jelentéséről; az Audit Bizottság jelentése 
a Társaság 2019. évi, az IFRS szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásairól és egyedi és 
konszolidált üzleti jelentéséről; a könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2019. évi, az IFRS szerinti egyedi és 
konszolidált pénzügyi kimutatásairól és egyedi és konszolidált üzleti jelentéséről, a 2019. évre vonatkozóan 
az IFRS szerint készített egyedi üzleti jelentés és egyedi pénzügyi kimutatás; valamint a az IFRS  szerinti 
konszolidált üzleti jelentés és konszolidált pénzügyi kimutatásainak elfogadása 

2. Döntés a vezető tisztségviselők részére a 2019. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységük 
megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról 

3. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása 
4. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása 
5. Igazgatósági tag(ok) visszahívása, és új igazgatósági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása 
6. Felügyelőbizottsági tag(ok) visszahívása, és új felügyelőbizottsági tag(ok) választása, díjazásuk 

megállapítása 
7. Audit bizottsági tag(ok) visszahívása, és új audit bizottsági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása 
8. Az Alapszabály módosítása 
9. A Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása  
10. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére  
11. Egyebek 
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A Közgyűlés megtartásának módja 
 

A Közgyűlés a részvényesek közvetlen részvételével kerül megtartásra.  
 

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei 
 

A A Társaság Alapszabályának 12.1. pontja szerint a közgyűlésen minden 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű 
„A” sorozatú törzsrészvény egy szavazatra jogosít. A 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű „B” sorozatú 
osztalékelsőbbségi részvény fő szabály szerint nem jogosít szavazatra, amennyiben azonban a Társaság 
valamely üzleti évében nem fizet osztalékot, az osztalékelsőbbségi részvények tulajdonosait az „A” sorozatú 
törzsrészvényekhez kapcsolódó szavazati joggal egyenlő mértékű szavazati jog illeti meg, mely jogot a következő 
üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig korlátozás nélkül jogosultak gyakorolni. Mivel a társaság 
2018. üzleti évre osztalékot nem fizetett, „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény egy szavazatra jogosít. 
Minden 1.000,-Ft, azaz Egyezer forint névértékű „C” sorozatú törzsrészvény tíz szavazatra jogosít.  

 
B A Közgyűlésen részvényesi jogait csak az a részvényes gyakorolhatja, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (a továbbiakban: Tpt.) 
és a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KELER Zrt.) vonatkozó 
szabályzataiban meghatározott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, és akinek nevét 
a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18.00 órakor (a részvénykönyv lezárásának időpontja) 
a részvénykönyv tartalmazza.  

 
C A Társaság a Közgyűlés mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A 

Közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2020. április 21., míg a részvénykönyv 
lezárásának időpontja: 2020. április 24. 18.00 óra. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a 
KELER Zrt. mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzata tartalmazza.  

 
D A Társaság a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot 

törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe 
bejegyzi, és azt a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon lezárja. Ezt követően a 
részvénykönyvbe a részvényes tulajdonjogát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlés bezárását követő 
munkanapon lehet tenni. 

 
E A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a 

részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása 
nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt 
mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. 

 
F A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a Társaság részvénykönyvébe bejegyzett részvényes a Közgyűlésen 

részvényesi jogait személyesen, vagy meghatalmazottja (képviselője), vagy a Ptk. és a Tpt. szerinti részvényesi 
meghatalmazottja útján gyakorolhatja. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagja abban az esetben lehet 
képviselő, ha meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó által adott 
írásbeli szavazási utasítással rendelkezik. Nem lehet képviselő a Társaság könyvvizsgálója, valamint a Társaság 
vagyonellenőre. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre vagy meghatározott időre, de 
legfeljebb 12 (tizenkettő) hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett 
Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyűlésre. A meghatalmazást 
közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. Nem természetes 
személy részvényes esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényes 
képviseletében a Közgyűlésen eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által 
kibocsátott igazolás (pl. cégkivonat) és hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 
címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati 
példányának bemutatásával kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó 
okirat(oka)t nem magyar nyelven állították ki, az okirathoz hiteles magyar fordítást is mellékelni kell. A részvényes 
a Közgyűlésen őt képviselő meghatalmazott személy kijelöléséről úgy is rendelkezhet, hogy – erre irányuló 
igénye jelzése esetén – a Társaság által a részére postán vagy elektronikus okiratként megküldött, az 
Alapszabály 1. vagy 2. számú mellékletét képező formanyomtatványt a Társaság részére, a Közgyűlés napját 
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megelőző munkanap végéig kitöltve, teljes bizonyító erejű magánokiratként visszaküldi. Amennyiben a 
meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakiságának meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok 
hitelesítésére, illetve felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Ha a részvényest több képviselő képviseli, 
és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett 
nyilatkozat semmis. 

 
G A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A felvilágosítást és az 

iratbetekintést az Igazgatóság a felvilágosítást kérő részvényes által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez 
kötheti. Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti, 
bank-, értékpapír, vagy egyéb hasonló titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen 
gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. A részvényes jogosult indítványt tenni és a 
részvénye által biztosított szavazati jogokkal élni. Ha az együttesen a szavazatok legalább egy százalékával 
rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó 
szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal 
kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc 
napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által 
előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A 
hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. 

 
H Amennyiben a Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei teljesülnek, a Közgyűlés 

helyszínén a részvényes vagy meghatalmazottja személyazonossága igazolása mellett, a jelenléti ív aláírása 
után igényelheti a szavazatok leadására szolgáló elektronikus vagy egyéb eszközt. 

 
Határozatképesség;  

a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helye és ideje 
 
Az Alapszabály 11.8. pontja szerint a Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által 
megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van. Amennyiben a Közgyűlés nem 
határozatképes, a Társaság a jelen Hirdetménnyel összehívott megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés helyén 
2020. május 12. (kedd) 10.00 órakor tartja meg. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a 
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt Közgyűlésre külön regisztráció szükséges, 
melynek kezdő időpontja 2020. május 12. (kedd) 8.00 óra. 
 

Közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok közzététele 
 
A Társaság Igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatóság, valamint a 
Felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok 
számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), a 
napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat, valamint a 
képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat (amennyiben azok nem kerültek közvetlenül 
megküldésre a részvényesek részére) a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi 
rendelkezések szerint – a Társaság hivatalos honlapján (www.takarek.hu) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett 
elektronikus közzétételi fórumon (www.kozzetetelek.hu), továbbá a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján 
(www.bet.hu) – a Közgyűlést legalább 21 (huszonegy) nappal megelőzően nyilvánosságra hozza magyar és angol 
nyelven. Ezt követően a Közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekhez kapcsolódó írásos előterjesztések és 
határozattervezetek a Társaság székhelyén és a KELER Zrt. központi ügyfélszolgálatán (H-1074 Budapest, Rákóczi út 
70-72., R-70 Irodaház) is hozzáférhetőek lesznek. 
 
 

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
 
 

http://www.takarek.hu/
http://www.kozzetetelek.hu/
http://www.bet.hu/
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TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS 

1. napirendi pont: 
 

 A 2019. évre vonatkozóan 

a. A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok IFRS szerinti egyedi éves 

beszámoló 

i. Üzleti jelentés elfogadása 

ii. Beszámoló elfogadása 

iii. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról 

b. A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti (konszolidált) 

i. Üzleti jelentés elfogadása 

ii. Beszámoló elfogadása 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

a.i A Közgyűlés a Társaság 2019. évre vonatkozó szerint Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardok (IFRS) szerinti Üzleti Jelentését elfogadja.  

a.ii A Közgyűlés a Társaság 2019. évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardok (IFRS) szerinti beszámolóját (Egyedi Pénzügyi Helyzetre vonatkozó Kimutatás, 

Egyedi Átfogó Eredménykimutatás, Megjegyzések) elfogadja. 

 

A Közgyűlés a Társaság 

 mérlegének főösszegét 342 897 millió Ft-ban 

 adózott eredményét (nyereség) 2 446 millió Ft-ban 

 tárgyévi eredményét (nyereségét) 2 140 millió Ft-ban 

állapítja meg.  

 

a.iii A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználásáról az alábbiak szerint dönt: 

 az „A” sorozatú részvényekre, a 2019. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot. 

 a „B” sorozatú részvényekre, a 2019. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot. 

 a „C” sorozatú részvényekre, a 2019. évre vonatkozóan nem fizet osztalékot. 

 a 2019. évi tárgyévi eredményét a Társaság eredménytartalékába kell helyezni. 

 

b.i. A Közgyűlés a Társaság 2019. évre vonatkozó nemzetközi pénzügyi standardok szerinti 

(konszolidált) Üzleti Jelentését elfogadja. 

 

b.ii. A Közgyűlés a Társaság 2019. évre vonatkozó nemzetközi pénzügyi standardok szerinti 

(konszolidált) beszámolóját (Konszolidált Pénzügyi Helyzet Kimutatás, Konszolidált 

Eredménykimutatás, Megjegyzések) elfogadja. 

 

A Közgyűlés a Társaság nemzetközi pénzügyi standardok szerint készített 

 mérlegének főösszegét 342 897millió Ft-ban. 
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1 A TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYRT. BEMUTATÁSA 

 A TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYRT. TÖRTÉNETE ÉS TEVÉKENYSÉGE 1.1

A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot, korábbi nevén az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban Jelzálogbank vagy Bank), 1997. október 21-én alapították zártkörű 
alapítású részvénytársaságként, 3 milliárd forintos részvénytőkével.  

A Bank alapítását követően jelzálogbanki szolgáltatásokat nyújtott a Magyarország területén elhelyezkedő központjában 
és regionális képviseleti irodáiban. A Bank a kereskedelmi bankok által az ügyfeleiknek nyújtott jelzáloghitelek 
refinanszírozásával foglalkozik.  

A Bank a működési engedélyét 1998. március 6-án, szakosított pénzintézetként kapta a hitelintézetekről és pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (előző Hpt.), valamint a jelzálogintézetekről és jelzáloglevelekről szóló 
1997. évi XXX. számú törvénnyel (Jht.) összhangban. A Bank működését 1998. március 16-án kezdte meg.   

2003. október 31-én a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) megadta az engedélyt a Jelzálogbank 
számára, hogy kibocsátási prospektust adjon ki és bevezesse részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére. A törzsrészvények 
jegyzésére 2003. november 24-én került sor a Budapesti Értéktőzsdén.  

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. tulajdonosi szerkezete 2019. december 31-én, illetve 2018. december 31-én a 
következő :  

  2019. december 31. 2018. december 31. 

Tulajdonos 

Tulajdoni 
arány Tulajdoni 

arány 

Tulajdoni 
arány Részvény 

db 
% % 

BÉT-re bevezetett „A” sorozatú 
részvények     

Belföldi intézményi befektetők 52,60 57 069 304 50,45 54 735 748 

Külföldi intézményi befektetők 0,02 20 576 0,02 126 899 

Belföldi magánszemélyek 3,47 3 759 643 3,47 5 750 222 

Külföldi magánszemélyek 0,06 60 400 0,06 39 388 

Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,00 0 0,00 0 

Visszavásárolt részvények 0,23 253 601 0,23 253 601 

Államháztartás részét képező tulajdonos 4,46 4 832 225 4,46 4 832 225 

Egyéb 0,00 4 261 0,23 250 410 

Részvénysorozat részösszeg 60,84 66 000 010 60,84 66 000 010 

BÉT-re be nem vezetett „B” sorozatú 
részvények 

        

Belföldi intézményi/társaság 13,05 14 163 430 13,05 14 163 430 

Részvénysorozat részösszeg 13,05 14 163 430 13,05 14 163 430 

BÉT-re be nem vezetett „C” sorozatú 
részvények 

        

Belföldi intézményi/társaság 26,11 2 832 686 26,11 2 832 686 

Részvénysorozat részösszeg 26,11 2 832 686 26,11 2 832 686 

Összesen 100,00 82 996 126 100,00 82 996 126 
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A Bank Igazgatósága 2006 februárjában fogadta el azt a stratégiai tervet, amely a banki tevékenység és a fiókhálózat 
bővítését tűzte ki középtávú célként. Ennek keretében a Bank több új leányvállalatot hozott létre, köztük a Takarék 
Kereskedelmi Bank Zrt.-t (a továbbiakban Kereskedelmi Bank), jelentősen bővítve ezáltal a Takarék által nyújtott 
szolgáltatások körét.  

2013-ban a Jelzálogbank több akvizíciót is végrehajtott, mely során bővült a leányvállalatok, és ezáltal a Bankcsoport 
által végzett tevékenységek köre. Ebbe tartozik a Diófa Alapkezelő Zrt., illetve a Díjbeszedő Holding Zrt.-ből (DBH) 
kiválás útján létrejövő Díjbeszedő Üzemeltetési és Szolgáltatási Kft. (DÜSZ) akvizíciója és a kiválás során a DÜSZ 
tulajdonába került a Díjbeszedő Faktorház Nyrt. (DBF), a DíjNET Zrt., a Díjbeszedő Informatikai Kft. (DBIT) 
üzletrészeinek, valamint a Magyar Posta Befektetési Zrt bizonyos tulajdoni hányadának megvásárlása. Ezen 
részesedéseket a Jelzálogbank 2017. decemberében értékesítette az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nek (a 
továbbiakban MTB).  

2015. szeptemberében a Jelzálogbank és a többségi tulajdonában álló  Kereskedelmi Bank a szövetkezeti hitelintézetek 
integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (Szhitv.) szerinti 
Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének tagjává vált, s egyben a Szövetkezeti Hitelintézeti 
Garanciaközösség és az ország negyedik legnagyobb bankcsoportjának eleme lett.  

A Jelzálogbank 2015. december végén névértéken 4.249 millió forint, kibocsátási értéken 30,5 milliárd forint összegű 
tőkeemelést hajtott végre, amely dematerializált elsőbbségi (osztalékelsőbbségi) „B” sorozatú, valamint dematerializált 
„C” sorozatú törzsrészvény zártkörű kibocsátásával valósult meg. A kibocsátásra kerülő új „B” és „C” részvénysorozatok 
tőzsdei bevezetése nem történt meg, lejegyzésére a Takarék Csoporton belül került sor.  

2016. negyedik negyedévében jelentősen módosult a Társaság tulajdonosi szerkezete. 2016. október 14-én az A64 
Vagyonkezelő Kft. tőzsdén kívüli tranzakció keretében értékesítette részvényeit a B3 TAKARÉK Szövetkezet, illetve a 
Fókusz Takarékszövetkezet részére, majd 2016. december 9-én az MTB megvásárolta a VCP Finanz Holding 
Vagyonkezelő Kft. részvénycsomagját. A tranzakciókat követően az MTB és a szövetkezeti hitelintézetek összes 
tulajdoni hányada 68% fölé emelkedett.  

2017-ben lezárult a Jelzálogbank és a Kereskedelmi Bank 2015 őszén kezdődött beilleszkedése a Szövetkezeti 
Hitelintézetek Integrációjába. Ennek keretében 2017-ben elkezdődött a szervezetek integrációs stratégiába illeszkedő 
átalakítása.  

Egyik első lépésként a Jelzálogbank került tiszta jelzálogbanki profillal kialakításra, amelynek részeként az itt maradó 
kibocsátáshoz és refinanszírozáshoz szükséges erőforrásokon túlmutató létszám és kapcsolódó infrastruktúra átkerült 
az MTB-hez és a Kereskedelmi Bankhoz.  

Az MTB közgyűlése 2017. június 27-én elfogadta az Integráció 2017-2021-es öt éves stratégiáját, mely szerint az 
Integráció központi banki funkcióit egyedüliként az MTB látja el, ezzel kapcsolatos feladatait a Jelzálogbank átadta. Az 
Integráció szatellit pénzügyi vállalkozásai, beleértve az alapkezelést, a lízing és a faktoring szolgáltatást valamint a 
központi követelésbehajtást, 2017. decemberétől közvetlenül az MTB alá tartoznak.   

A Jelzálogbank 2018. áprilisától új lakossági jelzáloghiteleket nem, már csak a szakaszos folyósítású lakossági 
hitelekből lehívott részleteket, illetve a vissza nem térítendő állami támogatásokat folyósítja, ettől az időponttól kezdve 
az újonnan igényelt lakossági hiteleket a Kereskedelmi Bank nyújtja. A Jelzálogbank saját hitelportfóliójában azok 
lejáratáig megtartja a korábban megkötött lakossági hiteleket, de aktív funkciói már tisztán jelzálogbanki tevékenységet 
tartalmaznak.  

A Társaság 2018. április 27-i közgyűlésén döntött a cégnevének megváltoztatásáról. 2018. június 25-től kezdődően a 
Társaság neve Takarék Jelzálogbank Nyrt.  

A Takarék Csoport felülvizsgált 2019-2023-as stratégiáját 2018. november 30-án fogadta el az MTB közgyűlése. A 
felülvizsgált stratégiában a Jelzálogbank szerepe nem változik, továbbra is kizárólag letisztult jelzálogbanki 
tevékenységet végez.  

A Bank még 2017. végén értékesítette a közvetlen és közvetett befektetései jelentős részét, a közvetlen részesedései 
között egyedül a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. maradt 2019. október 29. napjáig. A Jelzálogbank ezen a napon 
lezáródott tranzakcióval a Kereskedelmi Bankban meglévő 51%-os részesedését teljes egészében értékesítette az MTB 
Zrt. részére. 
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 Takarék Kereskedelmi Bank  1.1.1

A Jelzálogbank Igazgatósága 2006 februárjában – a 2006-2010. évekre szóló középtávú bankcsoporti stratégia keretei 
között – határozott a Kereskedelmi Bank megalapításáról. 2006. december 5-én indult el a hitelintézeti működés. A 
2007-es év során a Bank kibővítette fiókhálózatát és fokozatosan átvette a lakossági és vállalati hitelek értékesítését a 
Jelzálogbanktól, forrásgyűjtő tevékenységbe fogott, amelynek során folyamatosan bővítette forrásoldali termékeinek 
körét a különböző bankszámla és bankkártya szolgáltatások terén. A Bank 2008 negyedik negyedévében elindította 
KKV üzletágát, 2010-ben pedig a befektetési szolgáltatási üzletágát.  

Az Allianz Bank Zrt. Kereskedelmi Bankba történő – 2011. április 1-jei – beolvadása következtében a Kereskedelmi 
Bank létszáma, fiókhálózatának mérete és vagyona is jelentősen megemelkedett, termékpalettája kibővült.  

A Jelzálogbank 2014. szeptemberben adásvételi szerződést kötött a Magyar Posta Zrt.-vel az ellenőrző befolyása alatt 
álló Kereskedelmi Bank alaptőkéjének 49%-át megtestesítő „A” sorozatú törzsrészvények értékesítésére vonatkozóan. A 
részvénycsomag eladását megelőzően a Kereskedelmi Bank közgyűlése közel 20 milliárd forint összegű tőkeemelésről 
határozott. A tőkeemelés 2014. október 1. napján került bejegyzésre a cégjegyzékben.  

A Kereskedelmi Bank 2013 novemberében megalapította a Magyar Kártya Szolgáltató Zrt.-t, melynek fő tevékenysége 
bankkártyákhoz köthető, elektronikus fizetési rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. A Kereskedelmi Bank 
2018. szeptember 28-án értékesítette a Magyar Kártya Zrt.-ben meglévő 99,39%-os részesedését.  

Az Integráció nagy kereskedelmi bankjaként a nagyobb városokban és Budapesten a nagybankokkal versenyző, magas 
presztízsű intézményként reprezentálta a Takarék Csoportot, a kisebb településeken a fióki jelenlétet 2017-ben 
megszüntette.  

A Kereskedelmi Bank 2017. december 18. után saját jogon nem végzett befektetési szolgáltatást, ügyfeleit az MTB 
ügynökeként szolgálta ki a hálózatán keresztül. Az értékpapír számlák és ügyfélportfoliók kezelését az MTB vette át.  

A Kereskedelmi Bank 2018. április 16. napjával változtatta meg nevét. A Takarék Csoport 2018. november 30-án, az 
MTB közgyűlése által jóváhagyott 2019-2023-as stratégiája alapján a Kereskedelmi Bank 2019 október  végén beolvadt 
a Takarék Csoport banküzleti tevékenységét – a jelzálogbanki funkciót ide nem értve – egyesítő, 2019 májusban létrejött 
új, nagybankként működő pénzintézetbe.  
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2 MAKROGAZDASÁGI ÉS PIACI KÖRNYEZET 2019-BEN 

 A MAGYAR GAZDASÁG 2019-BEN1 2.1

Mutató 2017 2018 2019 

GDP növekedése (%)* 4,3% 5,1% 4,9% 

Ipari termelés növekedése (%) 4,6% 3,5% 5,4% 

Fogyasztói árak változása az év átlagában (%) 2,3% 2,8% 3,3% 

Munkanélküliségi ráta az év átlagában (%) 4,2% 3,7% 3,4% 

Az államháztartás ESA-szemléletű egyenlege (GDP %-a)* -2,4% -2,3% -1,7% 

Nettó külső finanszírozási képesség (GDP %-a)* 3,1% 2,1% 1,7% 

MNB alapkamat (%, év vége) 0,90% 0,90% 0,90% 

EUR-HUF árfolyam (év vége) 310,14 321,51 330,52 
*2019 esetében becslés, 2017-re és 2018-ra a végleges közlések szerintiek        

Forrás: KSH, MNB, NGM 
   

A külső környezet reálgazdasági értelemben kevésbé volt támogató 2019-ben, mint egy évvel korábban: a növekedés 
üteme világszerte lassult, és különösen igaz volt ez az Európai Unióra, benne a legjelentősebb külkereskedelmi 
partnerországunkra, Németországra. A gyengülő konjunktúrára és az erősödő geopolitikai kockázatokra válaszul 
ugyanakkor visszájára fordult a nagy jegybankok 2018-ban még egyértelműnek tűnő szigorú monetáris politikája. A 
tengerentúlon a Fed, amelyik 2018-ban még négy lépésben összesen 100bp-tal emelte az alapkamatnak megfelelő 
szövetségi tartalékrátát, 2019-ben már három 25bp-os vágással igyekezett visszafogni a gazdaság fékeződését. Az 
EKB már 2018-ban sem tudott szigorítani, így sokkal kisebb tere volt a kamatlábakon keresztüli lazításra, ennek 
megfelelően mindössze a betéti rátát vágta 10bp-tal mélyebbre (-0,5%-ra) 2019 folyamán.  

A magyar gazdaság a külső konjunktúra fékeződése ellenére tartani tudta növekedési dinamikáját: a 2018. évi 5,1%-ról 
a GDP-bővülés üteme mindössze 4,9%-ra csökkent. Ez a továbbra is két számjegyű ütemben bővülő beruházásoknak, 
valamint a jövedelmek (a reálbérek csaknem 8%-os ütemben növekedtek) és a foglalkoztatottság (újabb 1% feletti 
növekedést követően a foglalkoztatottak száma meghaladta a 4,5 milliót 2019 végén) növekedésétől hajtott háztartási 
fogyasztás bővülésének köszönhető. Termelési oldalról jelentős növekedési hozzájárulást nyújtott a belföldi kereslet 
élénkülését tükröző szolgáltatói szektor, de változatlanul jelentős maradt az építőipar növekedési hozzájárulása is, 
miközben az ipari kibocsátás is gyorsabban nőtt a 2018. évinél. A belső kereslet erőteljes növekedése folytán jelentősen 
bővült az import, de új termelő kapacitások révén az export is tudott bővülni, így 2019-ben is fennmaradt a magyar 
külkereskedelem számottevő többlete.  

Az erős gazdasági növekedés mellett is kedvező maradt az egyensúlyi mutatók alakulása. Az államháztartás becsült 
hiánya az Uniós módszertan alapján a GDP 2%-a alatt maradhatott, az államadósság pedig ismét 2 százalékpontot 
meghaladó mértékben mérséklődött a GDP arányában, amivel bőven a 70%-os szint alá került. Kedvezőek maradtak a 
külső egyensúlyi folyamatok is, mivel a külső finanszírozási képesség immár a tizenegyedik egymást követő évben 
bizonyult pozitívnak (ámbár 2015 óta csökkenő pályán mozog, és tavaly már a GDP 2%-a alá süllyedt), a nettó külföldi 
adósság pedig tovább zsugorodott, és immár csak a GDP 7%-át éri el.  

2019 folyamán az infláció a korábbi években megszokottnál ingadozóbb volt, miközben 2,7-4%-os sávban mozgott, az 
év átlagában pedig 3,3%-kal emelkedett. Év vége felé már a maginfláció is a jegybank toleranciasávjának felső határán 
(4%) stabilizálódott, igaz, az indirekt adók hatását kiszűrve és előretekintve az MNB vélhetően még mindig nem lát okot 
a monetáris kondíciók érdemi szigorítására. Mindenesetre a 2019 folyamán is végig lazán tartott kondíciók 
következtében a forint elkezdte markánsan „alulteljesíteni” a régiós valutákat, és az euróval szemben is új történelmi 
mélypontokat ért el. 2019 elején ugyan két hitelminősítő is javított egy osztályzatot Magyarország hosszú távú 
devizaadósságának besorolásán, ami adott némi támogatást, de mivel a térségben így is a forintban denominált 
eszközökön a leginkább negatívak a reálkamatok (és egyben a forintban való finanszírozást is az egyik legolcsóbb), a 
magyar fizetőeszköz árfolyama a jó gazdasági fundamentumok ellenére is lejtőn maradt. 

                                                           

1 A fejezet adatai az MNB és a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) által közzétett adatokra és jelentésekre, valamint a Takarékbank 
Zrt. által készített elemzésekre támaszkodnak. 
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Az új lakások építésének száma 19,5%-kal emelkedett 2019-ben a megelőző évhez képest, azonban a 2018-ban 
bekövetkezett 3%-os esés után újabb 4,3%-kal visszaesett a kiadott lakóépületek építési engedélyének és az új lakások 
építésére vonatkozó egyszerű bejelentéseknek az együttes száma. A visszaesés leginkább a vidéki városokat érintette, 
Budapesten enyhe mértékben ugyan, de nőtt a lakásépítési engedélyek száma. Az új lakásépítések 19,5%-os 
növekedési üteme azt jelenti, hogy a 2018. évi 17.681-gyel szemben tavaly 21.127 új lakás átadására került sor. 2018-
hoz hasonlóan ismét egyértelműen Budapesté volt a vezető szerep, ahol az 50%-ot is meghaladta a növekedés üteme 
2018-hoz viszonyítva, míg a 2018 előtti években még legmagasabb dinamikát mutató vidéki városokban 7%-ra 
mérséklődött a növekedés. Az átadott 21.127 új lakást 58%-ban vállalkozások, 42%-ban természetes személyek 
építették, ami az előbbiek esetében növekedést (53%-ról), utóbbiak esetében csökkenést (47%-ról) jelent 2018-hoz 
viszonyítva.  

 A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2019-BEN2 2.2

A hitelintézetek mérlegfőösszege 2019. év végén 43.325 milliárd forintot tett ki, ami 9,8%-os növekedés a 2018. év végi 
39.459 milliárd forintról. Nem auditált adatok alapján a hitelintézetek összesített adózás előtti nyeresége 550 milliárd 
forint nagyságú volt tavaly, mintegy 30 milliárd forinttal elmaradva a 2018. évitől, ami azonban az egyedi eredményjavító 
tételek (pl. értékvesztés-visszaírás) eltűnése, valamint a működési költségek növekedése okán várható volt. A teljes 
hitelintézeti szektor bruttó hitelállománya 2019-ban 15,4%-os növekedést követően 23.331 milliárd forintra emelkedett. 
Ezen belül a lakossági hitelek állománya 18,1%-kal bővült, a nem-pénzügyi vállalkozások hitelállománya pedig 12,2%-
kal emelkedett.  

A hitelintézetek bruttó háztartási forinthitel állományának 5,2%-a volt 90 napon túli késedelemben 2019. év végén, a 
nem teljesítő ügyletek aránya pedig 6,8%-ot tett ki. Mindkettő érték jelentős csökkenést mutat a 2018. év végi 7,4%-ról 
illetve 9,9%-ról (az említett sorrendben). A nem pénzügyi vállalatok 2019. év végi hitelállománya esetében mindössze 
2% volt 90 napon túl késedelmes, mely a 2018. év végi 2,8%-hoz képest szintén érdemi csökkenést mutat. 

A hitelintézetek ügyfelei által elhelyezett betétállomány forrásokon belüli aránya 2019-ben 56%-ra változott, 
volumenében pedig elérte a 24.360 milliárd forintot. Ezen állomány 38,7%-át a lakosság, 38,5%-át pedig a nem-
pénzügyi vállalkozások betétei tették ki.   

 Háztartások jelzáloghitelei 2.2.1

Az új lakossági jelzáloghitel-szerződések havi volumene az év első felében 60 milliárdról 90 milliárdra emelkedett, ennek 
a trendnek vetett véget a Babaváró hitel megjelenése. A Babaváró hitelek első hullámát követően az év utolsó 
hónapjaira ismét a 80-90 milliárdos sávba emelkedett vissza az új lakossági jelzáloghitel-szerződések havi volumene, 
így az éves új szerződési volumen 979 milliárd forintot ért el, 7%-kal meghaladva a 2018. évi 915 milliárd forintos 
volument. Lakáscélú hitelekből és szabad felhasználású jelzáloghitelekből is egyaránt 7%-kal nőtt az új kihelyezés 2019 
folyamán. 

 Jelzáloghitelek állományának alakulása 2.2.2

A lakossági jelzáloghitelek állománya 2019. december 31-én 4.526 milliárd forintot tett ki a Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett adatok szerint. Az éves állománynövekmény 164 milliárd forint (+3,8%) volt a 2018. év végi 4.363 milliárd 
forintos állományhoz képest. Ezen belül a háztartások lakáscélú hiteleinek állománya volt a növekedés mozgatója: a 
2018. év végi 3.341 milliárd forinttal szemben 2019 decemberének végén 3.641 milliárd forintot tett ki, ami 9%-os 
növekedést jelent. A szabad felhasználású jelzáloghitelek állománya azonban a 2018. év végi 1.022 milliárd forintról 136 
milliárd forintos (13,3%-os) csökkenést követően 885 milliárd forintra zsugorodott. A devizahitelek aránya a lakossági 
jelzáloghitel állományon belül 2019 végére már a 0,2%-ot sem érte el. 

                                                           

2 A fejezet az MNB közzétett – 2019. évre vonatkozóan előzetes adatszolgáltatáson alapuló – adataira és jelentéseire támaszkodik. 
Az itt szereplő számok csak a bankrendszer magyarországi tevékenységét tartalmazzák, a külföldi leánybankokét nem. 
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 Jelzáloglevelek piacának alakulása 2.2.3

2019 folyamán az öt magyarországi jelzálogbank által kibocsátott jelzáloglevelek névértéke 61 milliárd forinttal bővült, 
ami mindössze 5%-os növekedést jelent, és ennek következtében december 31-én a teljes állomány névértéke közel 
1.280 milliárd forint volt. Az egy évvel ezelőtti jóval magasabb növekedést az MNB aktív jelenléte támogatta a 
jelzáloglevelek piacán (nettó értelemben több mint 300 milliárd forint értékű jelzáloglevelet vásárolt a jegybank 2018 
folyamán), 2019-ben azonban az MNB ezt a programját beszüntette, a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató 
(JMM: a lakossági jelzáloghitelek jelzáloglevél-forrással való fedezettségének előírt mértéke) októberi 20%-ról 25%-ra 
való emelésére pedig a jelzálogbankok lényegében már 2018 folyamán felkészültek (a piacvezető OTP Jelzálogbank 
például 2019-ben egyáltalán nem bocsátott ki új jelzáloglevél-sorozatot).  

3 A TAKARÉK JELZÁLOGBANK ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI EREDMÉNYEI 

 A Takarék Jelzálogbank 2018-2019 során alapvető strukturális, komoly működési és mélyreható tulajdonos-szerkezeti 
változáson ment keresztül, amely értelemszerűen érdemben befolyásolta a Takarék Jelzálogbank üzleti és pénzügyi 
működését, az eredmény alakulását és a mérlegszerkezetét. 

A Takarék Jelzálogbank mérlegéből kikerült az addig 51%-os tulajdonában volt Takarék Kereskedelmi Bank - mely mára 
beolvadt a Takarékbankba -, s vele együtt a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. hitelezési tevékenysége. Mindennek 
következtében a Takarék Jelzálogbank konszolidált mérlegfőösszege összezsugorodott. Az eredmény számok szintén 
visszatükrözik a megváltozott tevékenységi kört és működési szerkezetet, melynek következtében a 2019-es 
eredmények szignifikánsan elmaradnak a tárgyévet megelőző év teljesítményétől. A mélyreható változásokat követően 
a 2020-as évi adatokkal válnak jól összehasonlíthatóvá az alább kimutatott eredmények, mutatók.  

 FŐBB PÉNZÜGYI MUTATÓK (IFRS, NEM KONSZOLIDÁLT ADATOK ALAPJÁN) 3.1

A Jelzálogbank mérlegfőösszege 2,7%-kal, azaz 9,1 milliárd forinttal nőtt egy év alatt és 2019. év végén a 
mérlegfőösszeg 342,9 milliárd forintot tett ki. Az adózás előtti eredmény - elmaradva a tavalyi teljesítménytől --, 2.446 
millió forint volt, míg a Bank tárgyévi nyeresége 2.140 millió forintot ért el. 2019-ben a teljes tárgyévi átfogó jövedelem 
2.858 millió forintot tett ki, ez szignifikánsan alacsonyabb szintet jelent az előző évhez képest (4.574 millió forint). 

 

 

 LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI HITELEZÉS  3.2

A Jelzálogbank 2018. második negyedévétől nem végez új ügyfélhitelezést – ez a tevékenység a Takarékbankban 
folytatódik, a Bank a portfoliójában lévő állomány annak kifutásáig  ugyanakkor a bank mérlegében marad. A 
Jelzálogbank ettől az időponttól csak a refinanszírozási üzletágban aktív, ennek megfelelően ügyfélhitel állománya a 
természetes amortizáció és a sikeres követelésértékesítés hatására folyamatosan csökken. 

Az ügyfélhitelek bruttó állománya 2019 év végére 23%-kal csökkent, míg 2018 végén 77,1 milliárd forint volt, 2019-ben 
58,8 milliárd  forintot tett ki. Az év végi állomány közel 100%-ban lakossági hitel, az állomány 11,2 milliárd forinttal 

Főbb mutatók
adatok millió forintban

2019. december 31. 2018. december 31. változás

Mérlegfőösszeg 342,897 333,787 2.7%

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 294,526 256,012 15.0%

ebből bruttó hitelek 275,801 246,407 11.9%

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek 269,895 262,393 2.9%

ebből kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 265,929 247,797 7.3%

Saját tőke 65,043 62,185 4.6%

Adózás előtti eredmény 2,446 4,921 -50.3%

Tárgyévi nyereség 2,140 4,680 -54.3%

Teljes tárgyévi átfogó jövedelem 2,858 4,574 -37.5%

ROAA (átlagos eszközarányos megtérülés), % 0.6% 1.5% -0.8%-pt

ROAE (átlagos saját tőke arányos megtérülés), % 3.4% 7.8% -4.4%-pt
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csökkent egy év alatt. A vállalati hitelek állománya 7,1 milliárd forintról 9 millió  forintra mérséklődött. A lakossági hitelek 
túlnyomó része jelzáloghitel, ami ebben a termékcsoportban 1,1%-os piacrészt jelent (egy évvel korábban 1,4%-os volt a 
részesedés). 

 REFINANSZÍROZÁS 3.3

A Jelzálogbank 2018 második negyedévétől kizárólag klasszikus jelzálogbanki funkciókat lát el, azaz jelzálogleveleket 
bocsát ki, az így bevont források segítségével pedig refinanszírozást nyújt a Takarék Csoport és külső partnerek 
jelzálog-portfolióihoz. A Takarék Jelzálogbank a Takarék Csoporton belül speciális banki szereplő: a Csoporton belül 
megfelelő finanszírozási forrásokat képes bevonni jelzáloglevél és jelzálog kötvény formájában akár a belföldi, akár a 
külföldi pénzpiacokról. Utóbbi által, szükség esetén biztosítható a vállalati hitelezéshez is devizaforrás. 

Stratégiájában a Takarék Jelzálogbank a külső partnerekkel történő együttműködésre helyezi a hangsúlyt, így igyekszik 
a refinanszírozásban érdekelt, saját jelzáloghitel-intézménnyel nem rendelkező hitelintézetek számára vonzó piaci 
alternatívát nyújtani. 

A refinanszírozási hitelek állománya 2019. december 31-re az egy évvel azelőttihez képest 28,2%-kal, azaz 47,7 milliárd 
forinttal 217,0 milliárd  forintra nőtt.  

 PORTFOLIÓMINŐSÉG, ÉRTÉKVESZTÉS KÉPZÉS 3.4

A Banknak 312,53 milliárd forint minősített eszköze, 0,54 milliárd forint függő kötelezettsége (összesen 313,07 milliárd 
forint) volt a december 31-i mérési időpontban.  

Ügyfelekkel szembeni követelés 58,8 milliárd forint volt, továbbá a megkötött szerződések alapján a mérési időpontban 
0,54 milliárd forint hitelfolyósítási kötelezettség (0,17%) állt fenn. Ezen kinnlevőségekből Stage 3 minősítési kategória 
besorolást kapott 779 db kölcsönszerződéshez kapcsolódó 2,784 milliárd forint követelés és 0,004 milliárd forint 
kötelezettségvállalás, összesen 0,57 milliárd forint értékvesztéssel, illetve céltartalékkal. Stage 1 és Stage 2 minősítési 
kategóriába került 55,80 milliárd forint követelés és 0,54 milliárd forint kötelezettségvállalás, melyhez összesen 0,42 
milliárdforint értékvesztés és céltartalék kapcsolódik.  

A hitelportfolióban a problémamentes (Stage 1 valamint a Stage 2) arány 95,28%, a problémások (Stage 3) aránya 
pedig 4,72% volt a december 31-i mérési időpontban. 

Az átlagos értékvesztés szintnél a (swap nélküli) összportfolió (0,32 %) és hitelportfolió (1,66 %) vonatkozásában is 
csökkenés tapasztalható az előző mérési időpont óta 

 JELZÁLOGLEVÉL- ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS 3.5

Tőkepiaci műveletek eredményeként 2019-ben összesen 59,7 milliárd forint új forrást vont be a Jelzálogbank, kizárólag 
jelzáloglevél kibocsátás formájában. A fenti mennyiség összesen 15 forgalomba hozatal során került kibocsátásra 
tőzsdei aukció útján. A kibocsátásokra minden esetben a kibocsátó teljes forgalmazói körének bevonásával került sor. A 
tranzakciók során összesen 3 különböző, fix és változó kamatozású, 5 és 10 év közötti futamidejű és forintban 
denominált jelzáloglevél sorozatból történt forgalombahozatal. A legtöbb alkalommal, - nyolcszor -  a TJ24NV01 változó 
kamatozású jelzáloglevél sorozat került aukcióra. A legaktívabb negyedév a harmadik volt, akkor több mint 33,5 milliárd 
forint jelzáloglevél került a befektetőkhöz. 

Az aktív kibocsátási tevékenység mellett a Jelzálogbank több visszavásárlást is szervezett 2019-ben.  2019. 
októberében a Jelzálogbank visszavásárolta az akkor még önálló Takarék Kereskedelmi Bank Zrt-től a 2018. 
márciusában kibocsátott 20 milliárd forint össznévértékű, változó kamatozású kötvényét. A kötvény visszavásárláson 
felül a Jelzálogbank teljes 2019-es évben három alkalommal három sorozatot érintve összesen 500 millió forint és 4,3 
millió euró értékben vásárolt vissza jelzáloglevelet.  

A teljes 2019-es évben 13,6 milliárd forint össznévértékű jelzáloglevél és 5,1 milliárd össznévértékű fedezetlen kötvény 
járt le. Az év végére már nem volt kötvény a Jelzálogbank által kibocsátott értékpapírok között. 

A Jelzálogbank a törvényi előírásnak megfelelően továbbra is folyamatosan biztosítja a szigorúbb jelzáloglevél-fedezeti 
megfelelést. Ezzel összhangban a nettó – értékvesztéssel csökkentett – rendes fedezeti, valamint pótfedezeti tőke 
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együttes összege minden napon meghaladta a forgalomban lévő, még nem törlesztett jelzáloglevelek névértékének 
összegét. Ugyanez a megfeleltetés a kamat-kamat viszonylatában is fennállt. 

A Jelzálogbank a Jht.törvény és a banki fedezet-nyilvántartási szabályzat előírásainak megfelelően folyamatosan 
figyelemmel kísérte a fedezettség helyzetét és az arányossági követelmények teljesülését. A jelzáloglevelek 
fedezettségének biztosítása érdekében a hitelek folyósítását követően vizsgálta a rendes fedezetté nyilvánítás 
feltételeinek meglétét.  

A Jelzálogbank által kibocsátott jelzáloglevelek fedezetéül szolgáló rendes fedezetek nettó értéke 2019. december 31-
én 309,3 milliárd forint volt, amely 2018. december 31-hez (269,3 milliárd forint) képest 12,9%-os növekedést jelent. 

A fedezetül szolgáló eszközök és a jelzáloglevelek 2019. december 31-én fennálló értéke  

millió forint 
2018.december 

31. 
2019.december 

31. Változás 

A forgalomban lévő jelzáloglevelek még nem 
törlesztett       

Névértéke 222 451 266 746 19,9% 

Kamata 32 607 30 956 -5,0% 

Összesen 255 058 297 702 16,7% 

A rendes fedezet értéke   

 Tőke 222 731 252 187 13,2% 

Kamata 46 533 57 136 22,8% 

Összesen 269 264 309 323 14,9% 

A pótfedezetként bevont eszköz értéke   

 Állam- és MFB kötvények tőke- és kamat 32 676* 45 552 39,4,0% 

Fedezett kötvény tőke- és kamat 3 575* - - 

Összesen 36 251* 45 552 25,6% 

* A 2018-as adatoknál még nem szerepeltettük a kamatot a pótfedezeti eszközök értékénél, ezt korrigáltuk a 2019-es Üzleti jelentésben. Ennek 
indoka egyrészt az volt, hogy időközben  a BankMaster helyett az Inforex vette át a pótfedezeti eszközök nyilvántartását, könyvelését és ez 
kamatszámítás szempontjából is változtatott az értékeken, jelentősebb lett a kamattömeg; másrészt a Közzétételekben is kamattal együtt 
szerepelnek a pótfedezeti eszközök 

2019. december 31-én a rendes fedezetek jelenértéke 313,8 milliárd forint, a jelzáloglevelek jelenértéke 287,9 milliárd 
forint volt, így a rendes fedezetek jelenértéke a még nem törlesztett jelzáloglevelek jelenértékének 108,99%-át tette ki. A 
nettó rendes fedezeti, valamint a pótfedezeti tőke együttes összegének és a forgalomban lévő jelzáloglevelek még nem 
törlesztett névértékének aránya 110,35%, a nettó rendes fedezeti, valamint a pótfedezeti kamat együttes összegének és 
a forgalomban lévő jelzáloglevelek még nem törlesztett kamatának aránya 195,52% volt 2019. december 31-én. 

 MÉRLEGSZERKEZET ALAKULÁSA (IFRS, NEM KONSZOLIDÁLT ADATOK ALAPJÁN)  3.6

A Bank Nemzetközi Pénzügyi Beszámoló Készítési Standardok (IFRS) alapján számított nem konszolidált 
mérlegfőösszege 2018. december 31-én 342,9 milliárd forint volt, ez a 2018. évinél 2,7%-kal magasabb értéket jelent. 
Az eszköz oldal egy év alatti növekedését elsősorban az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök, ezen 
belül a hitelek állományának növekedése okozta. A hitelállomány az előző évhez képest 31,5 milliárd forinttal nőtt, így az 
időszak végén 275,8 milliárd forintot ért el. A forrásoldalon az éves változásban a kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok (18,1 milliárd forinttal növelte a forrásokat), valamint a saját tőke 2,9 milliárd forintos növekedése volt 
meghatározó. 
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adatok millió forintban 2019. december 31. 2018. december 31. változás változás

Eszközök

Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal 

szemben és egyéb látraszóló betétek
1 070 1 314 -18,6% -244

Kereskedési céllal tartott pénzügyi 

eszközök
175 2 876 -93,9% -2 701

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken 

értékelt pénzügyi eszközök
43 734 39 305 11,3% 4 429

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi 

eszközök
294 526 256 012 15,0% 38 514

Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások 2 676 0 - 2 676

Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint 

társult vállalkozásokba történt befektetések
0 31 978 - -31 978

Tárgyi eszközök 157 249 -36,9% -92

Immateriális javak 241 383 -37,1% -142

Adókövetelések 0 218 - -218

Egyéb eszközök 318 1 452 -78,1% -1 134

Eszközök összesen 342 897 333 787 2,7% 9 110

Kötelezettségek

Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek 136 831 -83,6% -695

Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek 

megjelölt pénzügyi kötelezettségek
6 552 7 437 -11,9% -885

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi 

kötelezettségek
269 895 262 393 2,9% 7 502

Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások 288 0 - 288

Céltartalékok 509 572 -11,0% -63

Adókötelezettség 93 14 - 79

Egyéb kötelezettségek 381 355 7,3% 26

Kötelezettségek összesen 277 854 271 602 2,3% 6 252

Saját tőke

Jegyzett tőke 10 849 10 849 0,0% 0

Névértéken felüli befizetés (ázsió) 27 926 27 926 0,0% 0

Halmozott egyéb átfogó jövedelem 992 274 - 718

Eredménytartalék 22 416 17 951 24,9% 4 465

Egyéb tartalék 927 712 30,2% 215

Saját részvények (-) -207 -207 0,0% 0

Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége 2 140 4 680 -54,3% -2 540

Saját tőke összesen 65 043 62 185 4,6% 2 858

Saját tőke és kötelezettségek összesen 342 897 333 787 2,7% 9 110
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 Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 3.6.1

A Bank egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközeinek értéke 2019. év végén 43,7 
milliárd forintot tett ki, ez 11,3%-kal volt magasabb az előző évhez képest. Az állományon belül a hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok a szignifikánsak, míg a tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok aránya 1% alatti. 

A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományának változásában az államkötvények és a hitelintézeti kötvények 
növekedése volt meghatározó, előbbi esetében +11,4 milliárd forintos, míg utóbbi értékpapírnál +10,0 milliárd forintos 
változás történt az előző év végéhez képest. 

 Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 3.6.2

Az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök értéke 2019. év során 15,0%-kal változott, így az időszak 
végére elérte a 294,5 milliárd  forintot.  

Ezen belül a hitelek bruttó állománya 12,9%-kal bővült az év során, így 2019. végére elérte a 275,8 milliárd  forintot. A 
jegybanki és bankközi betétek állománya az előző évi 12,5 milliárd forintról, 17,4 milliárd forintra nőtt 2019. végére, ez 
39,3%-os növekedést jelent. 

 Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetések 3.6.3

A Jelzálogbank 2019 év elején egy megmaradt leányvállalattal, a Takarék Kereskedelmi Bankkal rendelkezett, az ebben 
való részesedésének nettó értéke 2018. december 31-én 31,9 milliárd forint volt. 2019 novemberében a Takarék 
Kereskedelmi Bank beolvadt a Takarék Csoport banküzleti tevékenységét – a jelzálogbanki funkciót ide nem értve – 
egyesítő, 2019 áprilisában létrejött új, nagybankként működő pénzintézetbe. A tranzakció eredményként a Jelzálogbank  
leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult vállalkozásokba történt befektetéseienek értéke 2019. végére 
0 forintra változott. 

 Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek 3.6.4

A Jelzálogbank forrásainak 78,7%-át jelentik az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek. Értékük 
a tárgyévet megelőző év végéhez képest 2,9%-kal magasabban alakult, így 2019-re 269,9 milliárd  forintot ért el. Ezen 
kötelezettségen belül a kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, azaz a Bank által kibocsátott, a 
jelzáloghitelek hosszú távú finanszírozását biztosító jelzáloglevél állomány képviseli a legnagyobb részarányt. A 
kibocsátott jelzáloglevelek értéke 2019. év végén 265,9  milliárd forint volt, ez 7,3%kal magasabb értéket jelent 2018-
hoz képest. 

 Saját tőke, tőkehelyzet  3.6.5

A Bank saját tőkéjének 2019. december 31-i értéke 65,0 milliárd  forint volt, amely az egy évvel ezelőtti szinthez képest 
2,9 milliárd forinttal emelkedett.  

A prudenciális előírások tőkemegfelelési mutatóra vonatkozó követelményét Takarék Csoport szinten kell értelmezni. A 
Csoport szintű tőkemegfelelési mutató felügyeleti elvárás szintje 2019. december 31-én teljesült. 

 Mérlegen kívüli tételek 3.6.6

A mérlegen kívüli függő kötelezettségek értéke a tárgyidőszak végén 18,2 milliárd  forintot tett ki, ez 11,7%-kal volt 
magasabb 2018-hoz képest. A mérlegen kívüli függő kötelezettségek közül az ügyfelek, valamint a refinanszírozási 
partnerek által még fel nem használt, le nem hívott hitelkeretek és igérvények állománya a meghatározó, ennek értéke 
év végén 18,1 milliárd  forint volt (2018: 15,7 milliárd forint). 
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 EREDMÉNY ALAKULÁSA (IFRS, NEM KONSZOLIDÁLT ADATOK ALAPJÁN) 3.7

 

A Jelzálogbank adózás előtti eredménye 2019-ben 2,4 milliárd  forint nyereséget tett ki, amely a 2018. évi eredménytől 
jelentősen (-50,3%) elmaradt. Az eredményszerkezet alakulását érdemben befolyásolta a Jelzálogbank üzleti 
stratégiájában 2018-ban kezdődő, 2019-ben végbement markáns változás, amely eredményeként a Jelzálogbank 
kizárólag partnerbanki refinanszírozást nyújtott a vizsgált időszakban. A fenti tényezőn túl 2019-ben az egyedi 
ereménytéltelek, ezen belül az eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi 
eszközök 
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és kötelezettségek kivezetéséből származó nyereség, kisebb mértékben járult hozzá a Jelzálogbank tárgyévi 
nyereségéhez a tisztább jelzálogbanki működési modellnek megfelelően.  A tárgyévi adózott eredmény 2,1 milliárd  
forintot volt (2018: 4,7 milliárd  forint). A teljes átfogó jövedelem is a tárgyévet megelőző év teljesítménye alatt alakult, 
2019-ben 2,9 milliárd  forintot tett ki.  

 Nettó kamatbevétel 3.7.1

A 2019. évi 2,6 milliárd forintot  kitevő nettó kamatbevétel a 10,3 milliárd  forintos kamatbevétel (2018-hoz képest 7,5%-
os csökkenés) és a 7,7 milliárd  forintos kamatkiadás (2018-hoz képest 8,2%-os csökkenés) egyenlegeként alakult ki.  
Összességében a nettó kamatbevétel az előző évhez képest 5,1%-kal, azaz 139 millió forinttal volt alacsonyabb. 

A kamatbevételek tekintetében 2019-ben az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 1,2 milliárd 
forintos csökkenése, illetve a származtatott ügyletek esetében az 1,1 milliárd forintos növekedése volt meghatározó.  

A kamatkiadások az előző évhez képest 8,2%-kal alacsonyabb szintet értek el. A kamatkiadások között az amortizált 
bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek jelentik a legjelentősebb tételt, ennek értéke 2019-ben 6,7 milliárd   
forint volt, ez az előző évhez képest 728 millió forinttal alacsonyabb értéket jelentett. 

 Nettó jutalék- és díjbevétel 3.7.2

A Jelzálogbank nettó jutalék eredménye 155 millió  forintos nyereség volt 2019-ben, míg a 2018. évi nettó díjbevétel 839 
millió  forint veszteséget mutatott. A díj- és jutalékbevétel 591 millió  forintos eredménye 3,1%-kal maradt el az előző évi 
eredményhez képest. A ráfordítások 2019-ben 436 millió  forintot ért el (2018.: 1.449 millió   forint) 

 Nettó üzleti eredmény 3.7.3

A nettó üzleti műveletek eredménye jelentősen elmaradt a 2018. évi teljesítménytől. Az előző évi 4,9 milliárd forintos 
eredményhez képest az eredmény 3,0 milliárd forinttal csökkent, így mindössze 2,0 milliárd  forint nyereséggel zárta az 
évet. A visszaesés az amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök és kötelezettségek jelentős 
csökkenésével magyarázható. 

 Nettó működési nyereség 3.7.4

A Jelzálogbank nettó bevétele 2019. év végén 5,5 milliárd  forintot tett ki, ezzel jelentős elmaradva a tárgyévet megelőző 
év teljesítményétől (2018: 7,9 milliárd  forint).  

 Működési költségek 3.7.5

A tiszta Jelzálogbank működésének megvalósítása miatt a működési költségek tovább csökkentek. A 2019-es 3,3 
milliárd  forintos költségszint, 16,4%-kal alacsonyabb szintet jelentett 2018-hoz képest. A legjelentősebb mértékben az 
általános és adminisztratív költségek (-23,8%), a bér jellegű költségek (-24,6%), a tanácsadói díjak (-62,7%), valamint a 
pénzügyi szervezetek különadó fizetése (-51,3%) mérséklődtek.  
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 Értékvesztés- és céltartalék képzés 3.7.6

Az értékvesztés és céltartalék képzés nettó egyenlege 2019-ben 273 millió  forint volt. 

 Adózás előtti nyereség 3.7.7

A Jelzálogbank 2019-es adózás előtti nyeresége 2,4 milliárd forintot ért el.  

4 LIKVIDITÁSKEZELÉS 

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. speciális jelzálogbanki jogállásából adódóan nem gyűjthet betétet, így forrásszerkezetén 
belül jelentős súllyal bírnak a jelzáloglevél és fedezetlen kötvény kibocsátásából, valamint bankközi hitelfelvételből eredő 
forráselemek. A Jelzálogbank a Takarék Csoport tagjaként a likviditási szükségleteit elsősorban Csoporton belüli 
entitással szemben fedezi. A Jelzálogbank hitelállományát (saját és refinanszírozott hitelállomány) csak a fedezeti 
eszköz pool-ban figyelembe vehető tőkéjének erejéig finanszírozhatja jelzáloglevéllel. A jelzáloghitel-állomány 
figyelembe nem vehető tőkéjének finanszírozása, az aktuális túlfedezettség (over collateral) valamint a jelzáloglevelek 
jövőbeli tőke-és kamatfizetéseire képzett likviditási puffer vállalások teljesítéséhez szükséges likvid eszköz állomány is 
zömmel fedezetlen forrásból kerül finanszírozásra.   

2019. március 28-tól a Jelzálogbank jelzálogleveleit az S&P Global Rating minősíti (BBB minősítés - stabil kilátással). A 
Jelzálogbank 2019. március 31-vel felmondta a rating szerződését a Moody’s hitelminősítővel, amely 2019. május 24-én 
bejelentette, hogy visszavonja a Takarék Jelzálogbank Nyrt. jelzálogleveleire vonatkozó ratinget, tekintettel arra, hogy a 
hitelminősítő számára már nem áll rendelkezésre a szükséges információ a hivatkozott minősítés folyamatos 
vizsgálatához. A Moody’s által kiadott hitelminősítés megerősítése és fenntartása érdekében 2008. április 1-jén vállalt 
többlet fedezettség és likviditás tartására vonatkozó korábbi kötelezettég is megszűnt, így 2019. második negyedévétől 
új túlfedezettségi és likviditási pufferre vonatkozó belső szabályozás lépett életbe. Ennek értelmében a Jelzálogbank 
legalább 2%-os túlfedezettséget és 6 hónapos likviditási puffert tart fenn.  

Az új rezsim likvid eszköz igényét elsősorban a fenntartani szükséges 6 havi likviditási puffer mindenkori mérete 
befolyásolja, amelyet a 6 hónapon belül esedékes saját kibocsátású jelzáloglevél cash-flow-k mozgatnak. 

A Jelzálogbank forrás-szerkezetének alakulása: 

A Jelzálogbank forrás-szerkezetének alakulását érdemben befolyásolta a refinanszírozott hitelállomány dinamikus 
bővülése, a Takarék Csoport JMM megfelelését biztosító aktív jelenlét kibocsátóként a jelzáloglevelek elsődleges 
piacán, valamint a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. eladásából befolyó likviditás. 

A refinanszírozási hitelek állománya 2019 folyamán 47,7 milliárd forinttal 217,0 milliárd forintra nőtt, amely éves szinten 
28,2%-os növekedésnek fel meg. A fenti állománynövekedés a jelzáloglevéllel történő forrásbevonási igények 
emelkedését vonta maga után.  
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A jelzáloglevél állomány éves szinten közel 20%-kal (+44,3 milliárd forint) 222,5 milliárd forint névértékről 266,8 milliárd 
forintra. A teljes 2019-es évben összesen 59,7 milliárd forint új forrást vont be a Jelzálogbank kizárólag jelzáloglevél 
kibocsátás formájában, tőzsdei aukciók keretében és a teljes forgalmazói kör bevonásával. A Jelzálogbank teljes 2019-
es évben három alkalommal négy sorozatot érintve összesen 500 millió forint és 4,3 millió euró értékben vásárolt vissza 
jelzáloglevelet, míg 2019-ben összesen 13,6 milliárd forint össznévértékű jelzáloglevél járt le. 

A forgalomban lévő saját kibocsátású fedezetlen kötvények állománya 2019. végére nullára csökkent, miután az év 
során esedékes lejáratokon felül a Jelzálogbank 2019. IV. negyedévben visszavásárolta a még forgalomban lévő teljes 
20 milliárd forint névértékű kötvényállományt. 

A bankközi források állománya az előző év végéhez képest 2019 végére tovább csökkent, amely eredményeként a 
Jelzálogbank forrásállományát szinte teljes egészében már a jelzáloglevelek adták a vizsgált időszak végén. 

5 KOCKÁZATKEZELÉS 

 KOCKÁZATKEZELÉSI POLITIKA 5.1

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. tagja a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének. Az integrációs tagságból 
következően a Jelzálogbankra kiterjednek az Integráció kockázatkezelési szabályai, így a kockázati stratégia is.  

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., mint integrációs üzleti irányító szervezet Igazgatósága által jóváhagyott 
és az összevont felügyelet alá tartozó hitelintézetek és társaságok által kötelezően alkalmazandó Kockázati Stratégia a 
következő témakörökre terjed ki: kockázati kultúra, kockázatvállalási alapelvek, célok, kockázati típusok, lényeges 
kockázatok, kockázati étvágy és kockázatvállalási hajlandóság, kockázati szerkezet, kockázatok kezelése, 
kockázatkezelés felépítése, szervezete. 

Az Integráció, illetve tagintézményei törekednek olyan integrált és az Integráció egészére kiterjedő kockázati kultúrát 
megteremteni, amely a kockázati étvágyukkal, a kockázattűrés mértékével összhangban biztosítja a felmerülő 
kockázatok azonosítását, mérését és kezelését. A kockázati kultúra megteremtésének elsődleges eszközeit a belső 
politikák, stratégiák, szabályozások és iránymutatások, a kommunikáció és az alkalmazottak képzése jelentik.  

A Jelzálogbanknak a Szövetkezeti Hitelintézeti Integrációjának és az MTB-nek, mint az integrációs üzleti irányító 
szervezet előírásainak kell megfelelnie. 

A Jelzálogbank kockázatkezelésének elsődleges célja a Bank pénzügyi erejének és jó hírnevének védelme, és a 
hozzájárulás a tőkének olyan versenyképes üzleti tevékenységekre való felhasználásához, amellyel a részvényesi érték 
növekszik. A pénzügyi erő és a jó hírnév védelme azt jelenti, hogy a kockázatok kezelése korlátozza a kedvezőtlen 
események hatását a Bank tőkéjére és eredményére. 

A Bank kockázatvállalási hajlandóságának összhangban kell lennie azokkal a pénzügyi erőforrásokkal, amelyek a 
lehetséges veszteségek fedezésére rendelkezésre állnak. Ennek érdekében a Bank a számszerűsíthető kockázat 
típusokra vonatkozóan kalkulálja a jelenlegi és a jövőbeni gazdasági tőkeszükségletet, valamint az 1. pillér alatti 
tőkeszükségletet. 

A Bank alapvető értéknek tekinti a prudens kockázatvállalást. 

A Jelzálogbank elsősorban hitel-, likviditási-, piaci- és működési kockázatoknak van kitéve. 

  HITELKOCKÁZAT 5.2

A Jelzálogbank fő tevékenysége a partnerbankok jelzáloghitel-portfoliójának refinanszírozása. A JMM MNB általi 
bevezetése üzleti lehetőséget teremtett a jelzálog hitelintézetek számára azzal, hogy a kereskedelmi bankok 
hosszúlejáratú lakossági jelzáloghiteleivel megegyező lejáratú refinanszírozási hiteleket nyújtsanak és ezzel segítsék a 
refinanszírozott hitelintézetek forint lejárati megfeleltetését. A Jelzálogbanknak ez kivételes alkalmat biztosított új üzleti 
partnerek megszerzésére és a refinanszírozási tevékenység ismételt felfuttatására. 

A tevékenységet kockázatkezelési oldalról újra kellett gondolni, a kockázati paramétereket meg kellett határozni, a 
partnerbankokra a vállalható kockázat nagyságára vonatkozó limiteket meg kellett állapítani. 
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A vállalati ügyfélkörre vonatkozóan a vállalati hitelezés ágazati limitrendszere jelölte ki 2019. évre a kockázatvállalási 
irányokat.  

Lakossági ügyfélkörben a hitelezési eljárásrendek, a jövedelemelfogadási szabályzat, a kapcsolódó segédletek jelölik ki 
a kockázatvállalási irányokat.  

 LIKVIDITÁSI ÉS LEJÁRATI KOCKÁZATOK  5.3

A banki tevékenység alapvető eleme a likviditás biztosítása. A Bank likviditását követeléseinek és kötelezettségeinek 
lejárati megfeleltetése révén biztosíthatja. Az eszköz-forrás menedzsment tevékenység keretében a kibocsátott 
értékpapírok visszavásárlásával és új kibocsátásokkal is kezeli a lejárati kockázatot. Ugyanakkor a mindenkori 
fizetőképesség fenntartása mellett a banki jövedelmezőség érdekében limitekkel szabályozott mértékű lejárati 
transzformációt alkalmaz. Az ügyfelek szerződés szerinti hitellejáratot megelőzően kezdeményezett előtörlesztését a 
Bank folyamatosan elemzi és hatását figyelembe veszi a piaci és likviditási kockázatok kezelésénél. 

A Bank likviditási terveit, finanszírozási pozícióját különböző feltételezéseken alapuló forgatókönyvek mentén készíti el, 
amelyek a stresszhelyzetek hatását is figyelembe veszik. A likvid eszközök állománya folyamatosan magas. 

 DEVIZAKOCKÁZAT 5.4

A Bank szakosított hitelintézeti jellege lényegesen leszűkíti azt a tevékenységi kört, amely deviza árfolyamkockázat 
keletkezésével járhat, ezen felül a Bank üzletpolitikai szándéka szerint is alacsony szinten kívánja tartani az eltérő 
devizanemből eredő kockázatot.  

A Bank célja, hogy az alapvető tevékenysége során keletkező deviza árfolyamkockázatot a piaci körülmények 
függvényében lehetőleg azonnal fedezze. Deviza nyitott pozíció emiatt elsősorban likviditásmenedzselési okok, a 
hitelezésből, illetve refinanszírozásból fakadó elszámolások, illetve aktív/passzív elhatárolások miatt állhat fenn azokban 
a devizanemekben, amelyekben a Bank nostro számlával rendelkezik. 

 KAMATLÁB KOCKÁZAT, ÁRFOLYAMKOCKÁZAT 5.5

A kamatlábkockázat abból eredhet, hogy a kamatokban bekövetkező változás érinti a pénzügyi instrumentum értékét. A 
Bank akkor is ki van téve kamatkockázatnak, ha az adott időszakban lejáró vagy átárazódó eszközeinek, 
kötelezettségeinek és mérlegen kívüli instrumentumainak az összege nincs összhangban egymással.  

A kamatlábkockázatot gap-elemzéssel, VaR értékek számításával és érzékenységvizsgálatok elvégzésével 
folyamatosan méri a Bank és limitekkel korlátozza. A piaci kockázatok kezelését lehetőség szerint természetes 
fedezéssel igyekszik végezni, emellett swap-ügyletek kötésével, jelzáloglevél visszavásárlásokkal, illetve a kibocsátott 
jelzáloglevelek eszközökhöz illeszkedő futamidejével és kamatozásával aktívan menedzseli a Bank eszközeinek és 
forrásainak összhangját. 

 MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT 5.6

A Jelzálogbank a működési kockázatok kezelését továbbra is elsősorban a belső szabályzatokkal, eljárásrendekkel, 
illetve a beépített kontroll-mechanizmusok működtetésével végzi. A működési kockázatkezelés tekintetében a Bank 
vezetősége rendkívül fontos szerepet szán a visszacsatolásnak. Lényeges szempont a működési kockázatok 
kiküszöbölésére tett intézkedések hatékonyságának ellenőrzése. A Jelzálogbank működési kockázati eseményeiről és a 
működési kockázati monitoring eredményéről havi rendszerességgel történik beszámolás. A működési kockázatok 
felismerését a Bank belső oktatással segíti elő. 

A KRI-k megfelelőségét a Bank minden évben felülvizsgálja, 2019-ben is több KRI módosult és új KRI-k kerültek 
bevezetésre. A mutatók adatminőségének javítása céljából a Jelzálogbank működési kockázati kontroll területe 
egyeztetést tartott az adatokat szolgáltató területekkel, ahol közösen határozták meg a mutatókat és a szinteket. 

A Jelzálogbank felülvizsgálta a modell kockázatok felmérésére összeállított modell leltárat, valamint a termék leltárat.. 
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6 SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK, LÉTSZÁM 

A Bank 2018-tól tisztán jelzálogbanki funkciókkal működik: az üzleti, jelzálog alapú hitelezési funkciók a Kereskedelmi 
Bank részére átadásra kerültek, a korábbi bankcsoport irányítási feladatokat és csoportkiszolgáló infrastruktúrát a 
Jelzálogbank az MTB-nek adta át.  

A munkavállalók teljes munkaidőre átszámított létszáma 14 fő volt a tárgyév végén (2018-ban 36 fő). 

7 KÖRNYEZETVÉDELEM 

Bár a Jelzálogbank Nyrt. környezetvédelemmel kapcsolatos üzleti és non-profit tevékenységet nem végez, törekszik a 
környezettudatos munkahely biztosítására, fenntartja és ápolja a közvetlen környezete természetes és dísznövényzetét. 
Törekszik az energiatakarékos megoldások átvételére az üzemmenete folyamán. Belső képzési során hangsúlyozza az 
energia- és környezettudatos vállalati és alkalmazotti magatartás fontosságát. 

8 KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚJTOTT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 

A könyvvizsgáló társaság 2019-ben az egyéb szolgáltatások, az MNB különjelentés elkészítésének díjára 5,5 millió 
forintot számított fel a Jelzálogbank részére. 
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9 A MÉRLEG FORDULÓNAP UTÁN TÖRTÉNT FONTOSABB ESEMÉNYEK 

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. 2019. évi tőkepiaci tevékenysége alapján elnyerte a Budapesti Értéktőzsdének a BÉT 
tőzsdei Legek 2019. év jelzáloglevél kibocsátója díját. A döntés hátterében az áll, hogy a 2019. év folyamán a 
Jelzálogbank közel 60 milliárd névértékű jelzáloglevelet bocsátott ki, és vezetett be az értéktőzsdére. Az év folyamán 
összesen 15 nyilvános aukciót bonyolított le a BÉT aukciós modulján, amelyen a Bank teljes forgalmazói köre (MTB 
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., a z MKB Nyrt., a Concorde Értékpapír Zrt. és az Erste Értékpapír Zrt.) 
részvételével. A Jelzálogbank, amely immár tisztán jelzálogbanki tevékenységet (refinanszírozást és jelzáloglevél 
kibocsátást) folytat, továbbra is arra törekszik, hogy rendszeres aukciók keretében hozzon nyilvánosan forgalomba 
jelzáloglevél sorozatokat, s versenyképes eszközöket kínáljon a befektetőknek, s megfelelő hosszúlejáratú forrásokat 
biztosítson a partnerbankok jelzáloghiteleinek refinanszírozásához. 

Az S&P Global Ratings (Madrid) hitelminősítő 2020. február 28-án közzétette, hogy a Takarék Jelzálogbank Nyrt. 
jelzáloglevél kibocsátási programja és az általa forintban és külföldi devizában kibocsátott jelzáloglevél sorozatok „BBB” 
hitelminősítését megerősítette, a kapcsolódó stabil kilátást pedig pozitívra javította. A döntés hátterében az áll, hogy az 
ügynökség 2020. február 14-én Magyarország hosszú lejáratú szuverén adósminősítéséhez kapcsolódó kilátást stabilról 
pozitívra javította.  

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2020. március 12-én közzétette az új BUX és BUMIX indexkosarak 2020. március 23-tól 
érvényes összetételét. A  BÉT vezérigazgatósága 117/2020. számú határozatával úgy döntött, hogy a Társaság 
részvényei az Index Kézikönyv 3.3.6.1. a) pontja alapján kikerülnek a BUX  és a BUMIX indexből. 

A Takarék Csoport Vezető Testülete 2020. március 11-én jóváhagyta a Pandémiás Tervet és az 
Üzletmenetfolyamatossági Szabályzat módosítását, illetve megalakult a Pandémiás Operatív Törzs (POT). Ettől kezdve 
ez a szervezeti egység koordinálja a Takarék Csoport koronavírus miatti válsághelyzettel kapcsolatos feladatait, szoros 
együttműködésben a Vezető Testülettel és az egyéb érintett szervezeti egységekkel. A POT folyamatosan utasításokat 
és javaslatokat fo-galmaz meg minden munkavállaló számára, erről az üléseknek megfelelő gyakorisággal küld 
tájékoztatást. 

A felsővezetés rendszeresen monitorozza a válság saját tőkére és eredményre gyakorolt hatását, és dönt a szükséges 
lépések megtételéről, melyekről a Magyar Nemzeti Bankot is tájékoztatja. 

Várhatóan ki fog hatni a koronavirus helyzet a makrogazdasági körülményekre (GDP növekedés, munkanélküliség, 
infláció, ingatlanárak, stb.), amelyek figyelembe lettek véve az IFRS9 modellek készítésekor, ezeken keresztül az 
értékvesztés szint várhatóan növekedni fog 2020-ban és 2021-ben. 

Amennyiben a jelenlegi gazdasági folyamatok tartós jelleggel fennmaradnak, a Bank a saját döntések alapján az 
ügyfelek fizetési késedelmei esetén fizetési könnyítések kerülhetnek alkalmazásra, amelyek kihathatnak a hitelek 
besorolására (stage), amelyen keresztül az értékvesztés szint növekedése várható. 

A pénzügyi piacokon nem kizárt, hogy likviditáshiány lép fel, ezért a meglévő derivatív ügyletek, illetve a lejáró 
jelzáloglevél állomány megújítása esetében lehetséges, hogy azok megújítása csak kedvezőtlenebb feltételekkel lesz 
lehetséges a 2019-esnél a válság és arra adott jegybanki válaszok függvényében. 
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Egyedi Átfogó Eredménykimutatás a 2019. december 31 -vel végz ődő pénzügyi évre 
 

  Meg-
jegyzés 

2019. január 1 .- 
2019. december 31. 

2018. január 1 – 
2018. december 31. 

Kamatbevétel 4 10 261 11 087 

Kamatráfordítás 4 -7 698 -8 385 

Nettó kamatjövedelem  2 563 2 702 

Díj- és jutalékbevétel 5 591 610 

Díj- és jutalék ráfordítás 5 -436 -1 449 

Díjak és jutalékok eredménye  155 -839 

Osztalék bevétel  0 234 

Deviza műveletek eredménye 6 -10 4 

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt 
kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök és 
kötelezettségek kivezetéséből származó nyereség 

7 423 3 002 

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközökből és 
kötelezettségekből származó nyereség 

8 2 319 1 526 

Fedezeti elszámolásokból eredő (-) veszteségek  -913 0 

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt-
nek megjelölt pénzügyi eszközök és kötelezettsé-
gek nyeresége 

 147 156 

Nettó üzleti (trading) eredmény  1 966 4 922 

Nem pénzügyi eszközök kivezetéséből származó 
nyereség vagy (-) veszteség, nettó 

9 41 22 

Nettó egyéb működési bevétel 9 787 1 078 

Nettó egyéb működési ráfordítás 9 -8 -12 

Nettó m űködési nyereség  5 504 7 873 

Céltartalékképzés vagy (-) céltartalékok feloldása 25, 30 14 633 

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt ka-
tegóriába nem tartozó pénzügyi eszközök érték-
vesztése vagy (-) értékvesztésének visszaírása 

30 380 412 

Nem pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) 
értékvesztésének visszaírása 

20 -121 -3 

Működési költségek 10 -3 337 -3 994 

Módosítás miatti nyereség/ (-) veszteség, nettó  6 0 

Adózás el őtti nyereség   2 446 4 921 

Jövedelemadó 12 -306 -241 

Tárgyévi nyereség  2 140 4 680 
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Egyedi Egyéb Átfogó Eredménykimutatás a 2019. decem ber 31-vel végz ődő pénzügyi évre 
 

 Meg-
jegyzés 

2019. január 1. –  
2019. december 31. 

2018. január 1. –  
2018. december 31. 

Az üzleti év nyeresége  2 140 4 680 

Egyéb átfogó eredmény 13 718  -106 

Eredménybe nem átsorolható tételek:  9  0 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben 
valós értéken értékelt értékpapírok valós 
érték változása 

 0 0 

Nem átsorolandó tételekhez kapcsolódó 
nyereségadó 13 9 0 

Eredménybe átsorolható tételek  709  -106 

Fedezeti instrumentumok  -186  

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben 
valós értéken értékelt hitelviszonyt meg-
testesítő instrumentumok 

 895 -116 

Nyereségbe vagy (-) veszteségbe átso-
rolható tételekhez kapcsolódó nyereség-
adó 

13 0 10 

Teljes tárgyévi átfogó jövedelem  2 858 4 574 

 
 
Egy részvényre jutó eredmény (100 Ft 
névérték) 
 

   

Egy részvényre jutó eredmény alapérté-
ke (Ft) 

 17,79 40,91 

Hígított egy részvényre jutó eredmény (Ft)  17,79 40,91 

 
Részvények súlyozott átlaga (db) 108 236 699 108 236 699 
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Egyedi Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás 2019.  december 31. 
 

  
Meg-

jegyzés 
2019. 

december 31. 
2018. 

december 31. 
2018. 

január 1. 

Eszközök     

Készpénz, számlakövetelések központi 
bankokkal szemben és egyéb látraszóló 
betétek 

14 1 070 1 314 649 

Kereskedési céllal tartott pénzügyi  
eszközök 

15 175 2 876 43 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt pénzügyi eszközök 

16 43 734 39 305 40 768 

Amortizált bekerülési értéken értékelt 
pénzügyi eszközök 

17 294 526 256 012 229 221 

Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámo-
lások 

29 2 676 0 0 

Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba 
valamint társult vállalkozásokba történt 
befektetések 

18 0 31 978 31 978 

Tárgyi eszközök 19,21 157 249 416 

Immateriális javak 20 241 383 429 

Adókövetelések 12 0 218 434 

Egyéb eszközök 22 318 1 452 1 335 

Eszközök összesen  342 897 333 787 305 273 
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Egyedi Cash Flow Kimutatás a 2019. december 31-ével  végződő pénzügyi évre 
 

  
Meg-

jegyzés 
2019. január 1. – 

2019. december 31. 
2018. január 1. – 

2018. december 31. 

Üzleti tevékenység pénzforgalma    

Tárgyévi nyereség  2 140 4 680 

Pénzmozgással nem járó tételek nettó ered-
ményt módosító hatásai: 

   

Értékcsökkenés és amortizáció   270 171 

Hitelezési veszteségre képzett céltartalék 
–visszaírása / képzés 

 2 076 1 520 

Egyéb céltartalék –visszaírása / képzés  -55 -636 

Tárgyi eszköz kivezetésen realizált vesz-
teség 

 16 -4 

Lízingkötelezettségből eredő kamatráfor-
dítások 

 -1 -1 

Kereskedési célú derivatív ügyletek és fe-
dezeti ügyletek valós érték változása 

 -1 866 0 

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt-
nek megjelölt pénzügyi kötelezettségek 

 -885 51 

Működési eszközök változása el őtti üzleti  
nyereség  1 695 5 781 

Működési eszközök csökkenése / - növekedé-
se 

   

Kereskedési célú derivatív ügyletek és fe-
dezeti ügyletek 

 1 484 -2 002 

Amortizált bekerülési értéken értékelt hite-
lek 

 -40 598 -28 309 

Egyéb eszközök  1 352 99 

Működési kötelezettségek növekedése / - 
csökkenése 

   

Amortizált bekerülési értéken értékelt 
pénzügyi kötelezettségek 

 -2 834 -8 999 

Egyéb kötelezettségek  -3 605 1 485 

Működési tevékenységb ől származó nettó 
pénzforgalom  -42 506 -31 945 
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Egyedi Cash Flow Kimutatás a 2019. december 31-ével  végződő pénzügyi évre  
 

 
Meg-

jegyzés 
2019. január 1. – 

2019. december 31. 
2018. január 1. – 

2018. december 31. 

Befektetési tevékenység pénzforgalma    

Tárgyi eszköz és immateriális javak eladás 
bevétele 

 -51 46 

Tárgyi eszköz és immateriális javak vásár-
lása 

 0 0 

Leányvállalat értékesítése  31 978 0 

Befektetési tevékenység nettó pénzfor-
galma  31 927 46 

Finanszírozási tevékenység pénzforgalma    

Lízing kötelezettség törlesztése  -42 -46 

Hosszú lejáratú hitel tőketörlesztés  10 378 32 609 

Finanszírozási tevékenység nettó pénzfor-
galma  10 336 32 563 

Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes 
nettó csökkenése, növekedése  -244 664 

Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes év 
eleji állománya 

 1 314 649 

Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes 
év végi állománya  1 070 1 313 

Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes 
összetétele:    

Magyar Nemzeti Bankkal szembeni köve-
telések 

 915 324 

90 napnál korábbi lejáratú bankközi kihe-
lyezések 

 155 990 

Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes 
év végi állománya  1 070 1 313 

    

Kiegészít ő információk    

Kapott kamatok  10 261 11 087 

Fizetett kamatok  -7 698 -8 385 
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2018. január 1. – nyitó  10 849 27 926 380 18 203 460 -207 57 611 

Tárgyévi eredmény  0 0 0 4 680 0 0 4 680 

Tárgyévi átfogó eredmény  0 0 -106 0 0 0 -106 

Általános tartalék  0 0 0 -252 252 0 0 

2018. december 31. – záró  10 849 27 926 274 22 631 712 -207 62 185 

2019. január 1. – nyitó  10 849 27 926 274 22 631 712 -207 62 185 

Tárgyévi eredmény  0 0  0 2 140 0 0 2 140 

Tárgyévi átfogó eredmény  0 0 718 0 0 0 718 

Általános tartalék  0 0 0 -215 215 0 0 

2019. december 31. – záró  10 849 27 926 992 24 556 927 -207 65 043 
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1. BANK BEMUTATÁSA 

 
A Bank 2019. december 31-i egyedi beszámolóját a Bank 2020. március 31-i igazgatósági 
ülése hagyta jóvá, véglegessé a Közgyűlés elfogadó határozatával válik. 
 
Név: Takarék Jelzálogbank Nyrt. 
Székhely:  1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép. 
Honlap címe:  https://takarek-csoport.hu/tarsasag 
Levelezési cím:  1908 Budapest  
Telefonszám:  +36 1 3344 344 
Cégjegyzékszám:  01-10-043638 
Adószám:  12321942-4-44  
KSH statisztikai számjel:  12321942-6492-114-01 
Alakulás éve:  1997. 
 
Felügyelőbizottság elnöke: Dr. Harmath Zsolt  
Igazgatóság elnöke:  Vida József  
Elnök:  Vida József  
 
A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (továbbiakban: Takarék 
Jelzálogbank Nyrt., Jelzálogbank, Bank, Társaság) 1997. október 21-én alapították, FHB 
Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság néven.   
A Bank működését alapvetően a 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénz-
ügyi vállalkozásokról (Hpt.), valamint az 1997. évi XXX. törvény jelzálog-hitelintézetről és a 
jelzáloglevélről (Jht.) szabályozza. 
Az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet által kiadott működési engedély meghatározza a 
Bank által végezhető tevékenységeket, illetve e tevékenységek végzésének feltételeit. 
A Bank alapvető tevékenységi köre, a szakosított hitelintézeti tevékenységből adódóan, a 
jelzálogjoggal terhelt ingatlanok fedezete mellett, hosszú lejáratra nyújtott hitelek folyósítása, 
refinanszírozása illetve speciális, hosszú lejáratú értékpapírok (jelzáloglevél) kibocsátása. 
2015. szeptember 23-án a Bank belépett a szövetkezeti hitelintézetek integrációjába, így az 
MNB H-N-I-654/2015. számú határozatában megállapította, hogy a Jelzálogbank korábbi 
bankcsoportjába tartozó, összevont felügyelete alá tartozó társaságok 2017. január 1-től az 
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (továbbiakban MTB) csoport összevont felügye-
lete alá tartoznak. 
2015. szeptember 24. napjától a Jelzálogbankra és a Takarék Kereskedelmi Bankra az MTB 
Igazgatóságának döntése alapján kiterjed az Szhitv. 1.§ (4) bekezdése szerinti egyetemle-
gesség, a Jelzálogbank és a Kereskedelmi Bank a Takarékszövetkezeti Garanciaközösség 
tagja lett.  
 
2017 decemberében a Bank értékesítette a közvetlen és közvetett befektetései jelentős ré-
szét, a közvetlen részesedések közül a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban Ke-
reskedelmi Bank) maradt a részesedések között 2019. október 29. napjáig. A Jelzálogbank 
ezen a napon lezáródott tranzakcióval a Kereskedelmi Bankban meglévő 51%-os részese-
dését teljes egészében értékesítette az MTB Zrt. részére. A Bank adatai az MTB, mint 
anyavállalat konszolidációs körében kerülnek kimutatásra.   
A Jelzálogbank által korábban nyújtott szolgáltatásokat (melynek köre: csoporton belüli tel-
jes körű ügyviteli, számviteli, adózási, munkaügyi és adatszolgáltatási, valamint bérbeadási 
tevékenység) 2019-ben továbbra is az MTB nyújtotta a Jelzálogbank és a Takarék Kereske-
delmi Bank Zrt. (továbbiakban Kereskedelmi Bank) részére is, SLA szerződés keretén belül. 
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A Kereskedelmi Bank 2019. október 31. napjával a Takarékbank Zrt.-be történt beolvadásá-
ig a Jelzálogbank ügynökeként a direkt hitelezési tevékenységet, valamint a hitelgondozási 
és a minősített hitelkezelési tevékenységet is teljes egészében végezte, ugyanakkor a Ke-
reskedelmi Bank a kedvezőbb forrásköltségek elérése érdekében saját hiteleit részben a 
Jelzálogbankkal refinanszíroztatta. . A Kereskedelmi Bank beolvadását követően a hitelgon-
dozási és minősített hitelkezelési tevékenységet a Jelzálogbank saját hitel állományára vo-
natkozólag a Takarékbank Zrt. végzi, valamint a Jelzálogbank a Takarékbank Zrt jelzáloghi-
tel portfóliójának egy részét refinanszírozza. A Jelzálogbank 2018 áprilisától kezdődően sa-
ját hitelt nem nyújt, kizárólag refinanszíroz. 
 

2. A BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ALAPJA 

2.1. Megfelel őségi nyilatkozat 

A Bank pénzügyi kimutatásai a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: 
Számviteli törvény) biztosított lehetőséggel élve, az Európai Unió hivatalos lapjában rendele-
ti formában kihirdetett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) és azok vo-
natkozó értelmezéseivel összhangban kerültek összeállításra. A Bank IFRS-ek szerinti be-
számolási kötelezettségre való felkészültségét a könyvvizsgáló külön jelentés kiadásával 
igazolta.  

2.2. Funkcionális és bemutatási pénznem 

A pénzügyi kimutatások magyar forintban készültek, amely a Bank funkcionális pénzneme. 
Hacsak nincs eltérően jelölve, az adatok millió forintra kerekítve kerülnek bemutatásra. 

2.3. Az értékelés alapja 

Az egyedi pénzügyi beszámoló az IFRS által előírt, illetve megengedett értékelési módsze-
reknek megfelelően bekerülési költség alapon kerül összeállításra, kivéve a kereskedési 
céllal tartott pénzügyi eszközöket és kötelezettségeket, az egyéb jövedelemmel szemben 
valós értéken értékelt eszközöket (FVOCI) és az eredménnyel szemben valósan értékeltnek 
megjelölt pénzügyi kötelezettségeket, amelyek valós értéken kerültek értékelésre a beszá-
molóban. 

2.4. A számviteli alapelvek változásai 

2.4.1. Az IFRS standardok 2019. január 1-jétől érvényes módosuló szabályainak illetve új 
standardok bevezetésének hatása a pénzügyi kimutatásra 

 
A jelen beszámolási időszaktól hatályba lépő, az IASB által közzétett és az EU által elfoga-
dott új és módosított standardok és értelmezések: 
 

• IFRS 16 “Lízingek” standard  – az EU által elfogadva 2017. október 31-én (hatályba 
lép a 2019. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakok-
ban), 

• IFRS 9 “Pénzügyi instrumentumok” standard módosítás ai – Előtörlesztés jellem-
zők negatív kompenzációval – az EU által elfogadva 2018. március 22-én (hatályba 
lép a 2019. január 1-ével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakok-
ban), 

• IFRIC 23 “Nyereségadó kezelésével kapcsolatos bizon ytalanság”  – az EU által 
elfogadva 2018. október 23-án (hatályba lép a 2019. január 1-ével, illetve az azt kö-
vetően kezdődő beszámolási időszakokban), 
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• IAS 28 “Társult vállalkozásokban és közös vállalkoz ásokban lév ő befekteté-
sek” standard módosításai  - Társult vállalkozásokban és közös vállalkozásokban 
lévő hosszú távú érdekeltségek – az EU által elfogadva 2019. február 8-án (hatályba 
lép a 2019. január 1-ével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakok-
ban), 

• IAS 19 “Munkavállalói juttatások” standard módosítá sai – Programmódosítás, -
megszorítás vagy -rendezés – az EU által elfogadva 2019. március 13-án (hatályba 
lép a 2019. január 1-ével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakok-
ban), 

• Egyes standardok módosításai - “IFRS-ek továbbfejle sztése (2015-2017 évek-
ben)”  – Az IFRS Fejlesztési Projekt eredményeképpen az egyes standardokat érin-
tően (IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 és IAS 23) történt módosítás, elsődlegesen az inkon-
zisztenciák megszüntetése és a magyarázatok tisztázása érdekében – az EU által 
elfogadva 2019. március 14-én (hatályba lép a 2019. január 1-ével, illetve az azt kö-
vetően kezdődő beszámolási időszakokban). 
 

2.4.2. Az IFRS 16 standard hatása 

Az EU által befogadott IFRS 16 standard 2019. január 1-jén vagy azt követően kezdődő 
üzleti évre alkalmazandó kötelezően. Ugyanakkor az IFRS 1 standard alapján a gazdálkodó 
egységnek ugyanazt a számviteli politikát kell alkalmaznia a pénzügyi helyzetre vonatkozó, 
IFRS-ek szerinti nyitó kimutatásában és valamennyi, az első, IFRS-ek szerinti pénzügyi ki-
mutatásaiban bemutatott időszakra. Ez azt jelenti, hogy a 2018. január 1-ei időpontra és az 
azt követő üzleti évre vonatkozóan is már az új lízing standardot kell alkalmaznia a Banknak. 
A Banknak a legkorábbi összehasonlító időszakot úgy kell bemutatni, mintha a Bank mindig 
is IFRS 16-ot alkalmazott volna figyelembe véve az IFRS 1 által lehetővé tett mentességeket. 
 
A Bank 2018. január 1-re vonatkozóan megvizsgálta, hogy a szerződés az IFRS 16 hatálya 
alatt lízing-e, vagy tartalmaz-e lízinget. 
 
Az új lízing standard bevezetésével egyidejűleg hatályon kívül kerül a korábbi lízing stan-
dard (IAS 17), valamint az alábbi értelmezések: az IFRIC 4 – Annak meghatározása, hogy 
egy konstrukció tartalmaz-e lízinget, SIC 15 – Ösztönzők és 27 – A lízing jogi formáját ma-
gában foglaló tranzakciók tartalmi megítélése. 
 
Az IFRS 16, új lízing standard alkalmazásával, az operatív és pénzügyi lízingek közötti kü-
lönbségtétel a lízingbe vevők esetén megszűnik, ehelyett minden esetben egy a lízinghez 
kapcsolódó, az eszköz használati jogát megtestesítő eszközt és egy lízingdíjak fizetésére 
vonatkozó kötelmet megtestesítő lízingkötelezettséget kell megjeleníteni a mérlegben. IFRS 
16 rendelkezései alapján egy szerződés lízingnek minősül, vagy lízinget tartalmaz, ha egy 
időszak tekintetében ellenérték fejében átadja a jogot egy azonosított eszköz használatának 
ellenőrzése felett. 
 
Az eszköz használatához kapcsolódó költségek – amelyek magyar számviteli szabályok, 
valamint a korábbi lízing standard szerint (IAS 17) operatív bérleti díjként jelentek meg – az 
IFRS 16, új lízing standard alkalmazását követően a használatijog-eszköz értékcsökkenése-
ként és a lízingkötelezettség kamat jellegű ráfordításaként kerülnek kimutatásra. A lízingbe-
vevőnek emellett bizonyos események (például a lízing futamidejének változása, a lízingfi-
zetéseket meghatározó indexek vagy kamatlábak változása miatt a jövőbeli lízingfizetések 
változása) bekövetkezése esetén újra kell értékelnie a lízingkötelezettséget. A lízingbevevő 
a lízingkötelezettség átértékelésének összegét a használatijog-eszköz módosításaként jele-
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níti meg. A standard megjelenítési kivételeket fogalmaz meg a rövid futamidejű lízingekre és 
olyan lízingekre vonatkozóan, amelyek esetében a mögöttes eszköz kisértékű. Ugyanakkor 
a lízingbeadóknak továbbra is pénzügyi vagy operatív lízingként kell besorolnia a lízingeket. 
 
A Bank az áttéréskor nem rendelkezik allízing, visszlízing ügyletekkel, és nem rendelkezik 
beruházási célú ingatlannak minősülő használati jog eszközökkel. 
 
Lízingbeadók esetén, az IFRS 16 standard lényegében a korábbi lízing standard (IAS 17) 
szereplő lízingbeadói számviteli követelményeket tartja fenn. Az IFRS 16 standard hasonló-
an a korábbi lízing standardhoz, továbbra is előírja, hogy a lízingbeadó köteles a lízingügyle-
teit vagy operatív lízingként, vagy pénzügyi lízingként besorolni. A Társaságra, mint lízing-
beadóra, a megnövekedett közzétételi követelményeken kívül nincs jelentős hatással az új 
lízingstandard. 
 
Az IFRS áttérés során a standard alkalmazásának halmozott hatását a felhalmozott ered-
mény nyitóegyenlegének kiigazításaként jeleníteni meg az első alkalmazás időpontjában. 
 
A Bank él az IFRS 1 standard által biztosított alábbi mentességekkel: 

• A lízingkötelezettséget a hátralévő lízingdíjak jelenértékén értékeli, az IFRS áttérés 
időpontjában, 2018.01.01-én érvényes járulékos lízingbevevői kamatlábbal diszkon-
tálva. 

• Az első alkalmazás időpontjában megjelenített használatijog-eszközt a lízingkötele-
zettséggel azonos értéken értékeli, kiigazítva az adott lízing kapcsán a pénzügyi 
helyzetre vonatkozó kimutatásban közvetlenül az első alkalmazás időpontját meg-
előzően megjelenített előre kifizetett vagy elhatárolt lízingdíjak értékével. 

• A Bank a meglehetősen hasonló jellemzőkkel (például hasonló fennmaradó 
lízingfutamidővel, hasonló kategóriájú mögöttes eszközzel, hasonló gazdasági kör-
nyezettel) rendelkező lízingek portfóliójára egyetlen diszkontrátát alkalmaz. 

• A Bank alkalmazza a standard által megengedett egyszerűsítést azon lízingek ese-
tében, melyek hátralévő futamideje az áttérés napján, 2018.01.01-én, kevesebb, 
mint 12 hónap. Ezen lízingeket a Bank úgy számolja el, mint rövid futamidejű lízin-
gek. 

• A Bank alkalmazza a standard által megengedett egyszerűsítést azon lízingek ese-
tében, melyek esetében a mögöttes eszköz kis értékű. 

• A Bank az első alkalmazás időpontjában a használatijog-eszköz értékelésénél nem 
veszi figyelembe a kezdeti közvetlen költségeket. 

• A Bank visszatekintést alkalmaz, például a lízingfutamidő meghatározásakor, ha a 
szerződés a lízing meghosszabbítását vagy megszüntetését lehetővé tevő opciókat 
tartalmaz. 

 
2.4.3. Az IASB által kibocsátott és az EU által elfogadott, de még nem hatályos új és mó-

dosított standardok és értelmezések 
 
Ezen pénzügyi kimutatások jóváhagyásának időpontjában a következő, az IASB által kibo-
csátott és az EU által elfogadott standardok, valamint meglévő standardok és értelmezések 
módosításai kerültek közzétételre hatályba lépés nélkül: 
 

• IAS 1 “Pénzügyi kimutatások prezentálása” és IAS 8 “Számviteli politikák, a 
számviteli becslések változásai és hibák” standardo k módosításai  – Lényeges-
ség definíciója (hatályba lép a 2020. január 1-ével, illetve az azt követően kezdődő 
beszámolási időszakokban), 
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• A Koncepcionális keretelvekre való hivatkozások mód osításai az IFRS stan-
dardokban (hatályba lép a 2020. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő be-
számolási időszakokban). 

 
A Bank nem alkalmazza ezeket az új standardokat és a meglévő standardok módosításait a 
hatályos időpontok előtt. A Bank úgy véli, hogy a jelen standardok elfogadása és a meglévő 
standardok módosítása nem lesz jelentős hatással a Bank pénzügyi kimutatásaira a kezdeti 
alkalmazás időszakában. 
2.4.4. Az IASB által kibocsátott és az EU által nem elfogadott standardok és értelmezések 
 
Az EU által elfogadott IFRS-ek jelenleg nem különböznek jelentősen a Nemzetközi Számvi-
teli Standard Testület (IASB) által elfogadott rendeletektől, kivéve az alábbi új standardokat, 
a meglévő standardok módosításait és új értelmezéseket, amelyeket az EU-ban még nem 
fogadtak be a pénzügyi kimutatások közzétételének napjával: 
 

• IFRS 14 “Szabályozói elhatárolások” standard  (hatályba lép a 2016. január 1-
jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban) – az Európai Bi-
zottság döntést hozott, mely értelmében a jóváhagyás folyamatot a jelenlegi köztes 
standardra nem fogja alkalmazni, és megvárja a végső standardot, 

• IFRS 17 “Biztosítási szerz ődések” standard (hatályba lép a 2021. január 1-jével, 
illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban), 

• IFRS 3 “Üzleti kombinációk” standard módosításai  – Üzleti tevékenység definíci-
ója (hatályos azon üzleti kombinációkra vonatkozóan, amelyeknél az akvizíció dátu-
ma a 2020. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokba 
esik, valamint az adott időszak kezdetén vagy azt követően bekövetkező eszközbe-
szerzésekre), 

• IFRS 10 ”Konszolidált pénzügyi kimutatások” és IAS 28 “Társult vállalkozá-
sokban és közös vállalkozásokban lév ő befektetések” standardok módosításai  
– Eszközök eladása, illetve átadása a befektető és annak társult vagy közös vezeté-
sű vállalkozása között (a hatálybalépés időpontját bizonytalan időre elhalasztották, 
amíg a kutatási projekt konklúzióra jut a tőkemódszerrel kapcsolatban), 

• IFRS 9 “Pénzügyi instrumentumok”, IAS 39 “Pénzügyi instrumentumok: megje-
lenítés és értékelés” és IFRS 7 “Pénzügyi instrumen tumok: közzétételek” stan-
dardok módosításai  - kamatláb benchmark reform (hatályba lép a 2020. Január 1-
jével vagy azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). 

 
A pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek portfoliójára vonatkozó fedezeti elszámo-
lás még nem került szabályozásra, mivel az EU által sincs még elfogadva a rendelet. 
 
Ezek a módosítások, új standardok és értelmezések implementációja nem befolyásolná 
számottevően a Bank egyedi pénzügyi kimutatásait. 
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3. A SZÁMVITELI POLITIKA LÉNYEGES ELEMEI 

3.1. Pénzügyi instrumentumok kategóriái 

A Bank a következő pénzügyi eszközökkel rendelkezik: 
• Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékesek 
• Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 
• Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt értékpapírok 
• Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök: 

o Bankközi kihelyezések 
o Amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek 
o Értékpapírok 

• Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások 
A Bank a következő pénzügyi kötelezettségekkel rendelkezik: 

• Kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek 
• Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek 
• Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek (egyéb pénzügyi kö-

telezettségek): 
o Bankközi felvétek 
o Betétek 

• Származtatott ügyletek – Fedezeti elszámolások 

3.2. Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékesek 

Az egyedi pénzforgalmi (Cash Flow) kimutatásban szereplő pénzeszköz és pénzeszköz-
egyenértékesek a pénzeszközöket, a Magyar Nemzeti Bankkal szembeni követeléseket és 
azon, bankokkal szembeni követeléseket tartalmazzák, melyek eredeti futamideje kevesebb, 
mint 90 nap. 
A pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékesek amortizált bekerülési értéken kerülnek a mér-
legben kimutatásra. 
 

3.3. Derivatívák (származékos ügyletek)  

A származékos piaci ügyletek két fél közötti pénzügyi szerződést jelentenek, ahol a fizetés 
egy, vagy több adott pénzügyi instrumentum árának, valamely referencia hozam vagy in-
dexhez képesti elmozdulásától függ, későbbi dátumra teljesül, és nulla vagy alacsony a 
kezdeti költsége. 
A derivatívák kezdeti megjelenítése valós értéken történik, eszközként, amennyiben a valós 
érték pozitív, vagy kötelezettségként, amennyiben a valós érték negatív. A derivatívák valós 
értékének változása a „Nettó üzleti (trading) eredmény” soron jelenik meg. A derivatívák 
realizált eredménye is a „Nettó üzleti (trading) eredmény” soron jelenik meg. 
A származékos piaci ügyletek lehetnek forward, futures, swap és opciós ügyletek. 
 

3.4. Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéke n értékelt értékpapírok 

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt (FVTOCI) hitelviszonyt meg-
testesítő értékpapírok tartásának üzleti célja a szerződéses cash flow-k beszedése és az 
értékpapír eladása és ezen értékpapírok szerződéses feltételei kizárólag a fennálló tőkekö-
vetelésre és az arra számolt kamat beszedésére jogosítanak fel meghatározott időpontok-
ban. Az értékpapír kezdeti megjelenítése valós értéken a teljesítési időpont szerinti elszámo-
lásnak megfelelően történik. Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt 
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hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok követő értékelése a későbbi beszámolási időpontok-
ban valós értéken történik. Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt 
értékpapírok nem realizált nyeresége és vesztesége (valós érték különbözet) közvetlenül az 
egyéb átfogó jövedelemben kerül elszámolásra, míg az ezeken az eszközökön keletkező 
kamat és árfolyam eredmény az egyedi eredménykimutatásban jelenik meg.  
Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tulajdonviszonyt megtestesí-
tő értékpapírok közé azon tőkeinstrumentumait sorolja a Bank, amelyeket nem kereskedési 
célból vásárol. A besorolás egyedi döntés függvénye és visszavonhatatlan a kezdeti megje-
lenítéskor. Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tőkeinstrumentu-
mok követő értékelése valós értéken történik, és a teljes valós érték változást az egyéb át-
fogó jövedelemben jeleníti meg a Bank, az eredménybe történő későbbi átvezetés nélkül. Az 
eredménybe akkor sem kerül átvezetésre, ha a befektetést elidegeníti. A tőkeinstrumentu-
mokból származó osztalékot a Bank az eredménykimutatásban számolja el bevételként. 

3.5. Refinanszírozott jelzáloghitelek 

A Bank jelentős refinanszírozott követelésállománnyal rendelkezik. A jelzáloghitel refinanszí-
rozás keretében a partner hitelintézet az általa nyújtott lakossági jelzáloghitelek fedezetéül 
szolgáló önálló jelzálogjogokat és különvált jelzálogjogokat értékesíti a Bank részére. 
Az önálló zálogjog és különvált zálogjog visszavásárlása az egyedi kölcsönügyletek 
futamide-je szerinti időszak alatt valósul meg oly módon, hogy a visszavásárlás igazodik a 
partner bank ügyfele tőketörlesztésének ütemezéséhez, azonban a hiteladós törlesztésétől 
függetlenül bekövetkezik. 
A partnerbankok refinanszírozott hitelei a törvényben szabályozott követelményeknek 
megfe-lelnek (ezért ezek a hitelek problémamentesek), a minősítés és értékvesztés elszá-
molási kötelezettség, valamint az ügyféllel szembeni fennálló követelés az adott kereske-
delmi banknál keletkezik. 
A refinanszírozott jelzáloghitelek problémamentesek, mert az önálló zálogjog és a különvált 
zálogjog megvásárlásával a Bank hosszú lejáratú hitelt ad a partner kereskedelmi banknak 
és az ügyfél kockázatot teljes egészében a partner bank viseli, a Bank csak a partnerbank 
hitel-kockázatának van kitéve. A refinanszírozott jelzáloghiteleket a Bank értékvesztéssel 
(ha van) csökkentett amortizált bekerülési értéken mutatja be. 

3.6. Amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek , bankközi kihelyezések 

A Bank amortizált bekerülési értéken értékeli azokat a hiteleket, bankközi kihelyezéseket és 
követeléseket, amelyeket a szerződéses cash flow-k beszedése érdekében tart, továbbá 
ezen pénzügyi eszközök szerződéses feltételei meghatározott időpontokban olyan cash 
flow-kat eredményeznek, amelyek kizárólag a tőke és a kintlévő tőkeösszeg után járó kamat 
kifizetései. 
Az amortizált bekerülési értéken értékelt hiteleit és követeléseit a Bank kezdeti megjelení-
téskor a teljesítés napján fennálló valós értéken jeleníti meg, növelve vagy csökkentve azon 
tranzakciós költségekkel, amelyek közvetlenül a követelések megszerzéséhez vagy kelet-
keztetéséhez kapcsolhatók. 
Az amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek és a bankközi kihelyezések, követelések 
amortizált bekerülési értéken, a hitelezési, illetve kihelyezési veszteségekre elszámolt érték-
vesztéssel csökkentett, még visszafizetetlen tőkekövetelésekként szerepelnek az elhatárolt 
kamatokkal növelt értéken. Amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján értékvesz-
tés elszámolása szükséges, az eszközök könyv szerinti értéke külön értékvesztés számlán 
keresztül kerül csökkentésre, az értékvesztés az eredménykimutatásban kerül elszámolásra. 
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3.7. Átstrukturált hitelek 

A jelentős fizetési késedelemben lévő ügyfelek esetében, ahol lehetséges, a Bank előnyben 
részesíti a kihelyezett ügyfél hitelek átstrukturálását a fedezet érvényesítésével szemben. 
Az újratárgyalt hitelek átstrukturálására a fizetési futamidő meghosszabbításával és/vagy új 
hitel kondíciós megállapodások megkötésével kerülhet sor. A Banknál az átstrukturált hitelek 
tekintetében nem volt jelentős eredményhatás. 
A Bank vezetése folyamatosan figyeli az újratárgyalt hiteleket, hogy biztosítsa az összes 
feltételnek való megfelelést és a jövőbeni pénzáramok befolyását. Az átstrukturált hitelekre 
továbbra is egyedi és portfolió szintű értékvesztés képzés történik a hitel eredeti effektív 
kamatlábának használatával. 
Újratárgyalt hitelek esetén az ügyfelek besorolása (és végső soron az értékvesztés) javul-
hat, ha az ügyfelek terv szerint kezdik fizetni a törlesztő részleteket. Az állami program kere-
tében nyújtott konstrukciókat (gyűjtő számlás hitelek, forintosított hitelek) is átstrukturáltnak 
kezeli a Bank akkor is, ha az alapügylet tekintetében nem volt fizetési probléma. 
 
Amennyiben egy pénzügyi eszköz szerződéses cash flow-it újratárgyalják vagy módosítják 
és az újratárgyalás, illetve módosítás nem eredményezi a pénzügyi eszköz kivezetését, a 
Bank újrakalkulálja a pénzügyi eszköz bruttó könyv szerinti értékét, és a módosítás miatti 
nyereséget vagy veszteséget az eredményben számolja el. A pénzügyi eszköz bruttó könyv 
szerinti értékét az újratárgyalt vagy módosított szerződéses cash flow-k jelenértékeként kell 
újraszámítani, ahol a diszkontráta a pénzügyi eszköz eredeti effektív kamatlába. 
 
Amikor a pénzügyi eszköz szerződéses cash flow-it újratárgyalták vagy módosították és a 
pénzügyi eszközt nem vezették ki, a Bank értékeli, hogy jelentősen nőtt-e a pénzügyi eszköz 
hitelkockázata a kezdeti megjelenítés óta. Amennyiben a hitelkockázat jelentősen nőtt a 
kezdeti megjelenítéskor elvárthoz képest, úgy az értékvesztés a teljes élettartami várható 
hitelezési veszteséggel egyező összegben kerül megállapításra. Az átstrukturált hitelek ér-
tékvesztése általában a 12 havi várható hitelezési veszteségen alapul, amennyiben objektív 
bizonyíték van rá, hogy a módosítást követően a hitelfelvevő visszafizetési szokásai javul-
tak, ami a hitelkockázat korábbi jelentős növekedésének megszűnését eredményezte. 

3.8. Hitelekre képzett értékvesztés 

A Bank az IFRS 9 standard előírásainak megfelelően a hitelekre és bankközi kihelyezésekre 
értékvesztést a várható veszteség alapú modell alapján számol el. A háromszintű modell 
alapján a kezdeti megjelenítés pillanatától kezdve 12 havi várható hitelezési veszteséggel 
megegyező összegben kerül az értékvesztés elszámolásra, kivéve a vásárolt vagy keletkez-
tetett értékvesztett pénzügyi eszközök (POCI) esetében. A kezdeti megjelenítés óta jelentő-
sen megnövekedett hitelkockázattal rendelkező vagy objektív bizonyítékok alapján érték-
vesztett ügyletek esetében élettartami várható hitelezési veszteséggel megegyező összegű 
értékvesztés kerül elszámolásra. Ha egy eszköz megfelel a nem-teljesítés definíciójának, 
akkor a harmadik szakaszba lép. 
A Bank a POCI eszközöket az IFRS 9 értékvesztésre vonatkozó részének értelmében, olyan 
pénzügyi eszközökként határozza meg, amelyek már keletkezéskor értékvesztettek (vagyis 
megfelelnek a nem-teljesítés definíciójának). A POCI eszközöket kezdeti megjelenítéskor 
csökkentett értéken kell megjeleníteni és a továbbiakban amortizált bekerülési értéken kell 
szerepeltetni a mérlegben a korrigált effektív kamatlábbal. A követő értékelés során az élettar-
tam alatti várható hitelezési veszteség változásai az eredménykimutatásban kerülnek kimuta-
tásra. 
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3.9. Tárgyi eszközök és immateriális javak 

A Bank a tárgyi eszközöket és az immateriális javakat az értékcsökkenéssel és értékvesz-
téssel csökkentett bekerülési értéken értékeli. 
 
A tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülési értéke alapvetően a következőket foglalja 
magában: 

a) az eszköz vételára, beleértve az import vámokat, le nem vonható forgalmi adó-
kat, módosítva a kereskedelmi és mennyiségi engedmények hatásaival; 

b) az eszköz rendeltetésszerű használatra való előkészítésének tulajdonítható köz-
vetlen költségeket, mint például: 

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

c) várható leszerelési költségek. 

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

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

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

Ingatlan 2% 
Ingatlanon végzett beruházás 6% 
Irodai berendezések 9% - 33% 
Számítástechnikai szoftverek  10% - 33% 
Vagyoni értékű jogok 3,5% - 16,7% 
Számítástechnikai eszközök 33% - 50% 
Gépjárművek 20% - 33% 
Egyéb tárgyi eszközök 9% - 14,5% 

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



 Takarék Jelzálogbank Nyrt. 
Megjegyzések a Egyedi Pénzügyi Beszámolóhoz  
 

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

20 
 

3.10. Lízingek 

A Bank minden 2018. január 1. után megkötött szerződés esetében megvizsgálja, hogy az 
adott szerződés lízing vagy lízinget tartalmaz az IFRS 16 előírásainak megfelelően.  
Annak értékeléséhez, hogy egy szerződés lízing, vagy lízinget tartalmaz, a Bank megvizs-
gálja, hogy a szerződés egy időszak tekintetében átadja-e a jogot egy azonosított eszköz 
használatának ellenőrzése felett ellentételezés fejében. A szerződés akkor adja át a jogot 
egy azonosított eszköz használata felette, ha: 

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

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

• Az azonosított eszköz hasznosítása meghatározásának joga. A lízingbevevő meg-
szerzi ezt a jogot, amennyiben olyan döntési jogkörrel rendelkezik, amellyel joga van 
meghatározni az eszköz használati időszak alatti használatának módját és célját. 
Abban az esetben, mikor az eszköz használatának módjára és céljára vonatkozó re-
leváns döntések előre meghozottak, akkor a lízingbe vevőnek joga van irányítani az 
eszköz használatának a módját az alábbi módok egyike szerint: 

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

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

Minden lízingelt eszköz esetében a Bank él a standard által megengedett könnyítési lehető-
séggel, vagyis a nem lízing összetevőt nem különít el a lízing összetevőktől és az egyes 
lízing összetevőt és a kapcsolódó nem lízing összetevőket egyetlen lízing összetevőként 
számolja el. 
A Bank csak akkor vizsgálja felül, hogy a szerződés lízing-e, vagy lízinget tartalmaz-e, ha a 
szerződés feltételei megváltoztak. 
A Bank nem alkalmazza az IFRS 16 Lízing Standard előírásait az immateriális javakra. 
 
A Bank, mint lízingbevev ő 
A Bank, mint lízingbe vevő a lízingszerződés kezdőnapján megjeleníti a használati-jog esz-
közt és a kapcsolódó lízingkötelezettséget. A használati jog eszközt a Bank a kezdőnapon 
bekerülési értéken értékeli. A bekerülési érték részét képezi:  

• a lízingkötelezettség kezdeti megjelenítéskori értéke; 
• a kezdőnapon vagy azt megelőzően fizetett lízingdíjak; 
• a lízingbevevő kezdeti közvetlen költségei; és 
• a lízingbevevő becsült költségei a mögöttes eszköz leszerelésével, elszállításával és 

a helyszín helyreállításával vagy a mögöttes eszköz lízingfeltételekben előírt állapo-
tának helyreállításával kapcsolatban 

• csökkentve a kapott lízingösztönzőkkel. 
A kezdeti megjelenítést követően a Bank a használati-jog eszközt a bekerülési-érték modell 
alkalmazásával értékeli. A Bank a használatijog-eszköz értékcsökkenését a kezdőnaptól a 
használatijog-eszköz hasznos élettartamának vége és a lízingfutamidő vége közül a korábbi 
időpontig lineárisan számolja el. A használati jog eszközök becsült hasznos élettartamának 
meghatározása a saját tulajdonú ingatlanokhoz, gépekhez, berendezésekhez és járművek-
hez hasonlóan történik. A Bank az IAS 36 Eszközök értékvesztése standardot alkalmazza 
annak megállapításához, hogy a használatijog-eszköz értékvesztett-e, illetve a standarddal 
összhangban jeleníti meg az azonosított értékvesztés miatti veszteséget. 
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A Bank a lízingkötelezettséget az addig a napig ki nem fizetett lízingdíjak jelenértékeként 
értékeli, diszkontálva a lízing implicit lízingkamatlábával, amennyiben az könnyen meghatá-
rozható. Ha ez a kamatláb nehezen meghatározható, a Bank a járulékos lízingbevevői ka-
matlábat alkalmazza. A Bank a lízingszerződései esetében jellemzően a saját járulékos ka-
matlábát alkalmazza. A lízingkötelezettségben figyelembe vett lízingdíjak a mögöttes eszköz 
lízingfutamidő alatti használati jogáért járó, a kezdőnapig ki nem fizetett következő össze-
gekből állnak: 

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

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

tési opció a Bank általi lehívását is tükrözi; 
• csökkenve az esedékes lízingösztönzőkkel. 

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

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

lényegében fix lízingdíjak miatti újból meghatározza. 
 
A Banknak a lízingkötelezettséget újra kell értékelnie, ha: 

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

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

nak; vagy 
• a jövőbeli lízingdíjak a meghatározásuk alapját képező index vagy ráta változása mi-

att megváltoznak. 
 
A Bank a lízingdíj újbóli meghatározásának összegét a használatijog-eszköz módosítása-
ként jeleníti meg. Ha azonban a használatijog-eszköz könyv szerinti értéke nullára csökken 
és a lízingkötelezettség értékelésében további csökkenés következik be, a Bank a fennma-
radó újra meghatározott összeget az eredményben jeleníti meg. 
 
A Bank a használati jog eszközöket, amelyek nem minősülnek befektetési célú ingatlanok-
nak, nem mutatja be elkülönítve a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásában, hanem 
ugyanazon a tételsoron veszi figyelembe, mint amelyiken a mögöttes eszközöket mutatná 
be, ha azok a tulajdonában állnának. A Bank a lízingkötelezettségeket az amortizált bekerü-
lési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek között mutatja be a pénzügyi helyzetre vonat-
kozó kimutatásaiban. 
 
A Bank a standard által megengedett mentesítési kivételekkel összhangban úgy döntött, 
hogy a standard követelményeit nem alkalmazza a rövid futamidejű lízingek, valamint az 
olyan lízingek esetében, amelyeknél a mögöttes eszköz kisértékű. Ezen lízingszerződések-
kel kapcsolatosan fizetett lízingdíjakat a Bank a futamidő alatt lineárisan az eredményben 
számolja el.  
A Bank nem rendelkezik beruházási célú ingatlannak minősülő használati jog eszközökkel. 
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A cash-flow kimutatásban a lízingkötelezettség tőkerészéhez kötődő kifizetések a finanszí-
rozási tevékenységek közé kerülnek, a rövid futamidejű lízingek díjait, a kisértékű eszközök 
lízingjeinek díjait és a lízingkötelezettség értékelésében figyelmen kívül hagyott változó lí-
zingdíjakat a működési tevékenységek közé kerülnek besorolásra. A lízingkötelezettség ka-
matrészéhez kötődő kifizetéseket az IAS 7 Cash flow-k kimutatása standard fizetett kama-
tokra vonatkozó követelményeinek megfelelően kerülnek besorolásra a cash-flow kimuta-
tásban. 
A Bank, mint lízingbevevő jellemzően ingatlan és gépjármű lízingszerződésekkel rendelkezik. 
 
A Bank, mint lízingbeadó 
A Bank, mint lízingbeadó a lízingeket operatív lízingnek vagy pénzügyi lízingnek minősíti. 
Egy lízing akkor minősül pénzügyi lízingnek, ha lényegében a mögöttes eszköz tulajdonlá-
sával járó összes kockázatot és hasznot átadja. Egy lízing akkor minősül operatív lízingnek, 
ha nem adja át lényegében a mögöttes eszköz tulajdonlásával járó összes kockázatot és 
hasznot. 
Amennyiben egy szerződés lízing és nem lízing összetevőket is tartalmaz, úgy azokat a 
Bank elkülöníti, és a kapott ellenértéket az IFRS 15 szerint osztja meg az egyes komponen-
sek között. Az operatív lízingszerződésekhez kapcsolódóan kapott lízing díjakat a Bank li-
neárisan jeleníti meg az eredményben. 
A Bank nem rendelkezik visszlízing és allízing ügyletekkel. A Bank, mint lízingbeadó jellem-
zően ingatlan lízingszerződésekkel rendelkezik. 

3.11. Értékesítésre tartott befektetett eszközök 

A Bank akkor minősít egy befektetett eszközt (vagy elidegenítési csoportot) értékesítésre 
tartottnak, ha annak könyv szerinti értéke elsődlegesen egy értékesítési ügylet, nem pedig a 
folyamatos használat során térül meg, és az eszközök értékesítésre kész állapotban van-
nak, a Bank készen áll eladni azokat, és képes is rá, és az értékesítés nagyon valószínűnek 
a besorolástól számított 12 hónapon belül. 
 
A Bank az értékesítésre tartott befektetett eszközeit az átsoroláskor érvényes könyv szerinti 
érték vagy az értékesítési költséggel csökkentett valós érték közül az alacsonyabbikon érté-
keli a kezdeti bekerüléskor, vagyis a minősítés időpontjában. 
Az értékesítésre tartott kategóriába való besorolás után a Bank felfüggeszti az adott eszköz, 
eszközcsoport értékcsökkenésének elszámolását. 

3.12. Nem pénzügyi eszközök értékvesztése 

A Bank minden fordulónapon megvizsgálja, hogy van-e az eszköz értékvesztettségére utaló 
jel. Ha van, vagy az éves értékvesztés teszt elvégzése előírt, a Bank az eszköz megtérülő 
értékét megbecsüli. Egy eszköz megtérülő értéke az eszköz értékesítési költségekkel csök-
kentett valós értéke és használati értéke közül a magasabb. Amikor az eszköz könyv szerinti 
értéke meghaladja a megtérülő értékét, az eszközre értékvesztés kerül elszámolásra. A 
használati érték meghatározásakor a várt pénzmozgások diszkontálásra kerülnek a pénz 
időértékének és az eszköz specifikus kockázatok figyelembe vételével. Az értékesítési költ-
ségekkel csökkentett valós érték meghatározásakor a megfelelő értékelési módszer kerül 
alkalmazásra. A számításokat többféle értékelés támasztja alá, jegyzett részvény árak vagy 
más elérhető valós érték jelzőszámok. 
 
Minden eszközre készül egy értékelés évente, mely megvizsgálja, hogy van-e jelzés a ko-
rábban értékvesztett eszközök értékvesztettségének megszűnésére vagy csökkenésére. Ha 
van ilyen jelzés, a Bank megbecsüli az eszköz megtérülő értékét. A korábban elszámolt ér-
tékvesztés visszaírása csak akkor történik, ha az eszköz megtérülő értékének meghatáro-
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zásához használt becslésekben változás történt az utolsó értékvesztési veszteség elszámo-
lása óta. A visszaírás az eredménykimutatásban kerül kimutatásra. A visszaírás korlátozott, 
azaz, a könyv szerinti érték nem haladhatja meg a megtérülő értéket és nem haladhatja meg 
az értékcsökkenéssel csökkentett számított könyv szerinti értéket, ami akkor szerepelne a 
könyvekben, ha az eszközre korábban nem került volna értékvesztés elszámolásra. A go-
odwillhez kapcsolódó értékvesztés visszaírása későbbi időszakokban sem lehetséges. 

3.13. Tényleges adó 

A tényleges adó összege tartalmazza az adóhatóságoknak fizetendő adók, illetve visszaigé-
nyelhető adók közül a társasági adó, az iparűzési adó és az innovációs járulék összegét. A 
tényleges adó az adóhatóságnak fizetett, várhatóan fizetendő, illetve az adóhatóságtól vár-
hatóan visszaérkező összegen kerül kimutatásra. A tényleges adófizetési kötelezettség 
megállapításához a mérleg fordulónapján hatályban lévő adókulcsok és adójogszabályok 
alkalmazandók.  

3.14. Halasztott adó 

A halasztott adó kiszámításánál a Bank az eszközök és források adóalapja és könyv szerinti 
értéke közti átmeneti különbségeket állapítja meg. Minden halasztott adófizetési kötelezett-
ség kimutatásra kerül. A halasztott adóköveteléseknél csak addig a mértékig kerülnek kimu-
tatásra az adókövetelések, amíg valószínű, hogy adóztatható nyereséggel szemben fel-
használásra fognak kerülni. A halasztott adó követelés és kötelezettség azon törvény szerin-
ti adókulcs alkalmazásával kerül kiszámításra, amely az összeg várható realizálásának, il-
letve teljesítésének időszakában érvényes, vagy érvényes lesz. A halasztott adó követelé-
sek és kötelezettségek akkor kerülnek nettósításra, ha létezik egy jogszabályilag kikénysze-
ríthető jog a tényleges adó követelés tényleges adó kötelezettséggel szembeni nettósítására 
és a halasztott adók azonos társasághoz és azonos adóhatósághoz tartoznak. 

3.15. Besorolás a pénzügyi kötelezettségek közé vag y a saját t őkébe 

Pénzügyi kötelezettség bármely olyan kötelezettség, amely: 
a) szerződéses kötelmet keletkeztet: 

i. készpénz vagy egyéb pénzügyi eszköz másik gazdálkodó egység részére tör-
ténő átadására; vagy 

ii. pénzügyi eszközök vagy pénzügyi kötelezettségek másik gazdálkodó egy-
séggel potenciálisan kedvezőtlen feltételek mellett végzett cseréjére; vagy 

b) olyan szerződés, amely a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiban teljesül 
vagy teljesíthető, és amely 

i. olyan nem származékos termék, amelynek alapján a gazdálkodó egység kö-
teles, vagy kötelezhető saját tőkeinstrumentumai változó darabszámának át-
adására; vagy 

ii. olyan származékos termék, amely nem valamely fix összegű pénzeszköznek, 
vagy egyéb pénzügyi eszköznek a gazdálkodó egység fix számú saját tőke-
instrumentumára való cseréje által kerül vagy kerülhet teljesítésre. 

 
A tőkeinstrumentum bármely szerződés, amely egy gazdálkodó egység összes kötelezett-
ségének a levonása után a gazdálkodó egység eszközeiben meglévő maradványérdekelt-
séget testesít meg. 

3.16. Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzüg yi kötelezettségek 

Az amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriába tartozó pénzügyi kötelezettségeit a 
Bank a kezdeti megjelenítés napján fennálló valós értéken jeleníti meg. Azon tranzakciós 
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költségekkel, díjakkal, jutalékokkal kell megnövelni (vagy le kell csökkenteni) a kezdeti beke-
rülési értéket, amelyek közvetlenül az amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriába tar-
tozó pénzügyi kötelezettség keletkeztetésével kapcsolatosak. 
A Bank az üzleti tevékenységéhez szükséges forrást a következő pénzügyi kötelezettsé-
gekből szerzi: ügyfél betétgyűjtés, állami és bankközi hitelek. 
 
A Bank ezen kategóriába sorolhatja nem kereskedési célú kötvényeit és egyéb nem keres-
kedési célra tartott kötelezettségeit (pl. szállítói tartozások, kapott óvadékok). 
 
Az amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriába tartozó pénzügyi kötelezettségek későbbi 
értékelése amortizált bekerülési értéken történik, az effektív kamatláb módszer segítségével. 

3.17. Pénzügyi garancia szerz ődés 

A pénzügyi garanciaszerződés egy olyan szerződés, amely a kibocsátónak meghatározott 
fizetések teljesítését írja elő a tulajdonos abból adódó veszteségének megtérítésére, hogy 
egy meghatározott adós esedékességkor nem fizet az adósságinstrumentum eredeti vagy 
módosított feltételeivel összhangban. A pénzügyi garanciaszerződések kezdeti megjeleníté-
se a közvetlenül kapcsolódó tranzakciós költségekkel csökkentett (vagy növelt) valós érté-
ken történik, és pénzügyi kötelezettségként számolandó el. 
 
Ezt követően a kötelezettség értéke a kumulatív amortizációval csökkentett bekerülési érték, 
illetve azon várható pénzügyi kötelezettség összege, amely a garanciák lehívása miatt a 
Bank számára keletkezhet. 
 
A pénzügyi garancia szerződés díja az eredménykimutatás „Díj- és jutalékbevételek” során 
kerül elszámolásra időarányosan a garancia futamideje alatt. A pénzügyi garancia miatti köte-
lezettség növekedést az eredménykimutatás „Nem pénzügyi eszközök értékvesztése vagy (-) 
értékvesztésének visszaírása” során mutatja ki a Bank. 

3.18.  Pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettsége k kivezetése 

3.18.1. Pénzügyi eszközök kivezetése 
 
A pénzügyi eszközeit a Bank a teljesítés napján fennálló valós értéken vezeti ki, ahol a telje-
sítés napja az átadás, megszűnés, lejárat napját jelenti. 
 
Egy pénzügyi eszköz (vagy annak része, vagy pénzügyi eszközök csoportja) kivezetésre 
kerül, ha: 

• a pénzügyi eszközből származó cash flow-kra vonatkozó szerződéses jog lejár, vagy 
• a pénzügyi eszközből származó cash flow-kra vonatkozó szerződéses jogokat átad-

ja; vagy szerződéses kötelmet vállal a pénzügyi eszközből származó cash flow-k 
harmadik fél számára történő megfizetésére egy átadási megállapodás keretében, és 

• a Bank lényegileg minden, a pénzügyi eszköz tulajdonlásával járó kockázatot és 
hasznot átad, vagy  

• a Bank nem tart meg és nem is ad át lényegileg minden, a pénzügyi eszköz tulajdon-
lásával járó kockázatot és hasznot, de átadja a pénzügyi eszköz ellenőrzését. 

 
Ha a Bank nem adja át, és nem is tartja meg lényegileg az összes átadott eszköz tulajdon-
lásával járó kockázatot és hasznot, de megtartja ellenőrzését az átadott eszköz felett, az 
átadott eszközben folytatódó részvételének az arányában folytatja az átadott eszköz kimuta-
tását. Az átadott eszközre vonatkozó folytatódó részvételének mértéke az a mérték, amed-
dig a Bank az átadott eszköz értékében bekövetkező változások kockázatainak ki van téve. 
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Amikor a Bank továbbra is kimutat egy eszközt a folytatódó részvétele mértékéig, egy kap-
csolódó kötelezettséget is megjelenít. 
 
Egy pénzügyi eszköz kivezetésekor a könyv szerinti érték és a tranzakciós ár közötti külön-
bözet az eredményben számolandó el. Az FVOCI kategóriába tartozó hitelviszonyt megtes-
tesítő pénzügyi eszközök esetén a kivezetéskor az egyéb átfogó jövedelemben felhalmozott 
nyereség vagy veszteség átvezetésre kerül az eredménybe. Az FVOCI kategóriába tartozó 
tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén a kivezetéskor az egyéb átfogó jövede-
lemben felhalmozott nyereség vagy veszteség nem kerül átvezetésre az eredménybe, ha-
nem a Bank a felhalmozott nyereséget vagy veszteséget az egyéb átfogó jövedelemből köz-
vetlenül az eredménytartalékba sorolja át. 
 
3.18.2. Pénzügyi kötelezettségek kivezetése 
 
A Bank akkor vezet ki a mérlegéből egy pénzügyi kötelezettséget (vagy a pénzügyi kötele-
zettség egy részét), amikor az megszűnt, vagyis amikor a szerződésben meghatározott kö-
telemnek eleget tettek, azt eltörölték, vagy lejár. Egy meglévő pénzügyi kötelezettség, vagy 
annak egy része jelentősen eltérő feltételek melletti cseréje, vagy feltételeinek jelentős mó-
dosítása az eredeti pénzügyi kötelezettség megszűnéseként és egy új pénzügyi kötelezett-
ség megjelenítéseként kerül elszámolásra, az IFRS 9 releváns részeinek megfelelően. A 
megszűnt vagy harmadik félnek átadott pénzügyi kötelezettség (vagy annak része) könyv 
szerinti értéke, valamint a fizetett ellenérték közötti különbözet az eredményben kerül el-
számolásra. 

3.19. Céltartalék 

A Bank céltartalékot jelenít meg, ha egy múltbeli esemény következtében meglévő (jogi vagy 
vélelmezett) kötelme áll fenn és valószínű, hogy a kötelem teljesítéséhez gazdasági hasznok 
kiáramlására lesz szükség, és a kötelem összegére megbízható becslés készíthető. 
 
A hitelezéssel összefüggő céltartalék ráfordítás a hitelezési veszteségek részét képezi. A 
függő kötelezettségre képzett céltartalék ráfordítás a nettó egyéb működési ráfordítások 
között kerül bemutatásra. 

3.20. Munkavállalói juttatások 

3.20.1. Rövid távú alkalmazotti juttatások 
 
A rövid távú munkavállalói juttatásokat, például a fizetéseket, a fizetett távolléteket, a telje-
sítményalapú készpénzdíjakat és a társadalombiztosítási költségeket azon időszak alatt 
számolja el a Bank, amelyben a munkavállalók a kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtják. A 
Bank által folytatott gyakorlat szerint a Munkáltatónak a Munkavállalók részére a fizetett 
szabadságot a vonatkozási időszakban kell kiadnia, kivéve azokat a szabadságokat, melyek 
szülési szabadság alatt keletkeznek. A várható szabadságok értékének elhatárolása vonat-
kozik a Bankra, de megjelenítésre csak akkor kerül, ha jelentős. 
 
3.20.2. Hosszú távú alkalmazotti juttatások  
 
A jubileumi juttatásokra vonatkozó előre meghatározott előnyökkel járó juttatási programot 
működtet. A jubileumi juttatások szolgálati időre adott juttatások, amelyek a munkatársak 
szolgálati idejének hosszához kötöttek. A jubileumi juttatásokra való jogosultságot, annak 
feltételeit és magát a juttatást a Bank belső előírása szabályozza. 
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A Bank a szokásos üzletmenet során állandó mértékű hozzájárulást teljesít a munkavállalóik 
után az állami nyugdíjpénztárakba, amelyet a társadalombiztosítási járulékok között számol-
nak el költségként, és amely nem vehető figyelembe hosszú távú alkalmazotti juttatásként. A 
Bank ezen kívül nem biztosít dolgozói részére egyéb nyugdíjazás utáni javadalmazást, kö-
vetkezésképpen nincs semmilyen jogi, vagy szerződéses kötelezettség. 

3.21. Visszavásárolt saját részvény 

Amennyiben a Bank visszavásárolja saját részvényeit, akkor ezen részvényeket elkülönítet-
ten kell bemutatni a saját tőkében a Saját részvények soron, negatív előjellel. A visszavásá-
rolt saját részvényeket a Bank a visszavásárlásra vonatkozó, legfelsőbb szerv által megho-
zott döntés időpontjában jeleníti meg azok névértékén a Saját részvények soron. A vissza-
vásárlási ár, valamint névérték közötti különbözet az eredménytartalékban kerül elszámolás-
ra. Amennyiben a visszavásárlásra vonatkozó döntés keretében a legfelsőbb szerv egyide-
jűleg a részvények bevonásáról is döntést hoz, abban az esetben a Bank a kötelezettségek 
közé sorolja át az érintett részvényeket a döntés időpontjától a tényleges bevonásig. 

3.22. Kamatbevételek és ráfordítások 

A kamatbevételek (mind az ügyfelektől kapott kamat, mind a Magyar Államtól kapott kamat-
támogatás) és ráfordítások időarányosan kerülnek elszámolásra az effektív kamatláb mód-
szer alapján. A kamatbevételek, illetve ráfordítások tartalmazzák az értékpapírokon realizált 
diszkont vagy prémium amortizált összegét. 
Az effektív kamatláb az a kamatláb, mely a becsült jövőbeni pénzáramokat diszkontálja a 
pénzügyi instrumentum várható élettartamára vagy egy rövidebb időre vonatkozóan a pénz-
ügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség könyv szerinti értékének figyelembevételével.  
A számítás a pénzügyi instrumentum minden szerződéses feltételét (például előtörlesztési 
opció) és minden díjat, kezdeti költséget tartalmaz, amely közvetlenül az instrumentumnak 
tulajdonítható és szerves része az effektív kamatnak, de nem tartalmazza a jövőbeni hitele-
zési veszteségeket.  
A pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség könyv szerinti értéke módosul, ha a Bank 
módosítja a pénzmozgásokra vonatkozó becsléseit. A módosított könyv szerinti érték az 
eredeti effektív kamatláb alapján kerül kiszámításra és a könyv szerinti érték változása be-
vételként vagy ráfordításként kerül elszámolásra. 
A Bank az egyes pénzügyi instrumentum kategóriáknak megfelelően különíti el a hozzájuk 
kapcsolódó kamatbevételeket és kamatráfordításokat.  
A Bank bruttó módon számolja el kamatbevételeit, illetve kamatráfordításait. 

3.23. Díj- és jutalékbevétel, ráfordítás 

A Bank azon díj és jutalék bevételeket vagy ráfordításokat jelenít meg ezen a soron, ame-
lyek nem képezik a pénzügyi instrumentumok amortizált bekerülési értékének részét. Azon 
díjakat, jutalékokat, amelyek az amortizált bekerülési érték részét képezik, a kamateredmé-
nyen keresztül számolja el a Bank.  
A Bank a díjbevételek között jeleníti meg többek között a számlavezetési díjakat, pénzfor-
galmi jutalékokat, kártyaforgalmi díjakat, letétkezelési szolgáltatások díjait. 

3.24. Kamattámogatás 

Állami kamattámogatás 
A kamattámogatás a 12/2001. sz. Kormányrendeletben megadott paraméterek szerinti 
ügyfe-lek részére meghatározott feltételekkel folyósított hitelállomány után vehető igénybe. 
A kamattámogatások két fő típusa a jelzáloglevél kamattámogatás és a kiegészítő kamattá-
mogatás. Mindkét konstrukció az ügyfelek által fizetett kamatot mérsékeli. Az előző közve-
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tetten a Bank forrásköltségeitől függően (jelzáloglevél kamattámogatás), míg utóbbi közvet-
lenül a támogatott hitel ügyfél által fizetendő kamat függvényében (eszközoldali támogatás) 
jelenti az ügyfél által fizetett kamatok támogatását (csökkentését). Mindkét támogatási forma 
megjelenik a Bank bevételeiben. A Bank csak közvetíti ezeket az ügyfelek felé úgy, hogy 
azok a támogatás mértékétől függően a piaci kamatoknál alacsonyabb kamatot fizetnek a 
Banknak. A kamattámogatás legfeljebb a hitel futamidejének első 20 évére vehető igénybe. 
2007. január 1-jén új szabályozás lépett érvénybe, amelynek értelmében az államilag támo-
gatott jelzáloghiteleken keletkező kamatbevételek után 5% adó fizetendő (csak a közvetlenül 
a Bank által folyósított hitelek után keletkezett kamatbevétel után), mely a „Működési költsé-
gek” soron került bemutatásra. 
 
A kamattámogatott hitelek megfelelnek az SPPI teszt követelményeinek és amortizált beke-
rülési értéken vannak értékelve. Az értékvesztésük a várható hitelezési veszteség modell 
szerint van számítva. 
 
Jelzáloglevél kamattámogatás 
A jelzáloglevél alapú kamattámogatás – a fenti rendeletben meghatározott feltételek teljesü-
lése esetén és mértékben vehető igénybe lakáscélú hitelekhez. Ezen túlmenően az ügyfél 
által fizetendő maximális kamatszázalék feltételének szintén teljesülnie kell. A jelzáloglevél 
kamat-támogatás a jelzáloglevél forrásból nyújtott, a rendeletben meghatározott lakáscélú 
hitelek után vehető igénybe: 

i. a Bank által vagy konzorciális hitelezési körben nyújtott jelzáloghitelek, valamint 
ii. a Bank refinanszírozási tevékenysége körében a Bank által vásárolt és a belföldi hi-

telintézet által visszavásárolt önálló zálogjogok és különvált zálogjog, valamint a visz-
szavásárolt zálogjog-csomagból eredő követelések. 

 
A támogatást az adott hónap támogatott hitelállományára veszi igénybe a Bank, de maxi-
mum az adott havi jelzáloglevél állomány mértékéig. A számítás alapja a napi támogatott 
hitel- vagy jelzáloglevél állomány. 
 
Kiegészítő kamattámogatás 
A Bank és az ügyfél között létrejött szerződésben rögzítésre kerül a kamattámogatás rende-
letben meghatározott mértéke és számítási módja a maximális kamat mérték betartása mel-
lett. A kamattámogatás havi mértéke az ügylet folyósításához viszonyított mindenkori fordu-
ló-napján fennálló támogatott tőketartozás részének 1/12-e. A kamattámogatás számítási 
alapja az ügyleti fordulónapon fennálló nem esedékes tőketartozás. 

3.25. Függő kötelezettségek és függ ő követelések 

A Bank függő kötelezettségeit mérlegen kívüli nyilvántartásaiban vezeti, nem jeleníti meg 
azokat a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. A függő kötelezettségek a Megjegy-
zésekben kerülnek közzétételre. A Bank többek között az alábbiakat sorolja a függő kötele-
zettségek közé: garancia- és kezességvállalás, igénybe nem vett hitelkeret, harmadik fél 
tartozásaiért biztosítékként szolgáló, mérlegben nem szereplő vagyontárgyak biztosítékként 
elfogadott értéke. 
A függő kötelezettségek közé tartozó pénzügyi tételek akkor kerülnek be a mérlegbe, amikor 
valószínűvé válnak.  
A Bank függő követeléseit mérlegen kívüli nyilvántartásaiban vezeti, nem jeleníti meg azokat 
a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. A függő követelések a Megjegyzésekben 
kerülnek közzétételre, amennyiben a függő követelésekből származó gazdasági hasznok 
beáramlása valószínű (több mint 50%). 
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A Bank többek között az alábbi tételeket jeleníti meg a függő követelések között: leírt be-
hajthatatlan követelések, kapott garancia és kezesség. 

3.26. Fordulónap utáni események 

A fordulónap utáni események azok a történések, amelyek a fordulónap és a pénzügyi kimu-
tatások vezetés (igazgatóság, felügyelő bizottság) általi, közzétételre való engedélyezése 
között történnek.  
A Bank a fordulónap utáni események esetében megkülönböztet módosító és nem módosító 
eseményeket. A módosító események olyan történések, amelyek bizonyítékot hordoznak 
arra vonatkozóan, hogy egy adott tény már a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás fordu-
lónapján fennállt, csak a létezésről szóló információ érkezett meg később. A módosító ese-
ménnyel a pénzügyi kimutatások számszaki részét is módosítja a Bank. A nem módosító 
események olyan események, amelyek arra szolgáltatnak bizonyítékot, hogy az adott tény a 
pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás fordulónapján még nem állt fenn. A nem módosító 
események a pénzügyi kimutatások számszaki részét nem módosítják, de természetüket, 
várható hatásukat közzé kell tenni a Megjegyzésekben, amennyiben azok jelentősek lehet-
nek a pénzügyi kimutatások felhasználói számára. 

3.27. Beszámítások 

Az eszközök és kötelezettségek, a bevételek és ráfordításokat a Bank egymással szemben 
nem számítja be, kivéve, ha az összevonásukat valamelyik standard megengedi, vagy köte-
lezővé teszi (pl. év végi nem realizált árfolyam-különbözetek, vagy kivételes esetben pénz-
ügyi instrumentumoknál, cash-flow kimutatásnál). Általánosságban a Bank akkor nettósít, 
amikor a gazdasági események azonosak, vagy hasonló jellegűek, és a belőlük származó 
nyereségek, veszteségek nem lényegesek, vagy azok elkülönítése nem lényeges, mert a 
gazdasági tartalmat a nettósítás jobban írja le. 

3.28. Deviza átszámítás 

A külföldi pénznemben lévő tételeket a Bank átszámítja a funkcionális pénznemére. A kül-
földi pénznemben történt ügylet olyan ügylet, amelyet külföldi pénznemben adtak meg, vagy 
amelyet külföldi pénznemben kell teljesíteni. 
A külföldi pénznemben történt ügyletet a kezdeti megjelenítéskor a funkcionális pénznem-
ben rögzíti a Bank, a külföldi pénznemben lévő összegre a funkcionális pénznem és a kül-
földi pénznem ügylet időpontjában érvényes azonnali, MNB által közzétett napi, átváltási 
árfolyamát alkalmazva. A beszámolási időszakok végén a Bank:  

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

táris tételeket azon az átváltási árfolyamon számítja át, amely az ügylet időpontjában 
érvényben volt; továbbá 

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

3.29. Pénzügyi eszközök szabályos adás-vételének el számolása 

A pénzügyi eszközök „szabályos” eladását, illetve vételét a teljesítés napján számolja el a 
Bank. Ez alól kivételek a derivatívák, ahol az adás-vétel a kötés napján kerül elismerésre. 
Az elszámolás napja az az időpont, amikor az eszköz a csoport tulajdonába kerül. A „szabá-
lyos” értékesítési illetve vételi tranzakciók alatt olyan adás-vételi tranzakciót értünk, amely-
nek során az adott eszközt a vonatkozó jogszabály által megadott, vagy a piacon kialakult 
időintervallum alatt le kell szállítani. 
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3.30. Bankadó 

A magyarországi hitelintézetek 2010. óta ún. bankadó fizetésére kötelezettek. 2017-től a 
bankadó számítás alapja az adóévet kettővel megelőző év végi módosított magyar számvi-
teli szabályok alapján készített beszámoló szerinti mérlegfőösszeg.  
Mivel a bankadó a nem nettó bevételi értékeken alapszik, nem elégíti ki a társasági adó fel-
tételeit IFRS szerint, ezért azt a Bank működési költségként jeleníti meg az 
eredménykimutatásban.   
2018 és 2019. évre vonatkozóan a bankadó év elején egy összegben került elszámolásra a 
Bank pénzügyi beszámolójában. 

3.31. Lényeges számviteli becslések és feltételezés ek 

Az IFRS elveivel összhangban készült beszámoló becslések és feltételezések felhasználá-
sát követeli meg, ami módosítja a beszámolóban szereplő számokat és a hozzájuk tartozó 
Megjegyzéseket. Bár ezen számítások alapja a Bank vezetésének legjobb tudása a pillanat-
nyi eseményekről, a bekövetkező tényleges eredmény ettől eltérő lehet. A társaság az aláb-
bi főbb területeken alkalmazta a becslést. 
 
A vállalkozás folytatása 
A Bank vezetése értékelte a Bank képességét a további működést illetően és megállapította, 
hogy a Bank rendelkezik a szükséges erőforrásokkal, hogy folytassa tevékenységét a beol-
vadást követően. A Bank vezetésének továbbá nincs tudomása olyan lényeges bizonytalan-
ságról, mely jelentős kétséget támasztana a Banknak a vállalkozás folytatására vonatkozó 
képességével kapcsolatban.  
 
Pénzügyi eszközök és források valós értékelése 
Amennyiben a pénzügyi eszközök és források valós értékének meghatározása nem aktív 
piaci ár alapján kerül meghatározásra, valamilyen értékelési modell alkalmazására van 
szükség. Az értékelési modellek input adatai megfigyelhető piaci adatok, ahol lehetséges. 
Ahol azonban ez nem lehetséges, ott saját megítélés szükséges a valós érték meghatáro-
zásához. (26. Megjegyzés) 
 
Halasztott adó követelés 
A halasztott adóköveteléseknél csak addig a mértékig kerülnek kimutatásra az adókövetelé-
sek, amíg valószínű, hogy adóztatható nyereséggel szemben felhasználásra fog kerülni. A 
Bank megítélése szükséges az elszámolható halasztott adó követelések meghatározásakor, 
a jövőbeni adóztatható profit szintje, valószínűsíthető időpontja vonatkozásában, a jövőbeni 
adó tervezési stratégiákkal együtt. (3.12. Megjegyzés) 
 
Hitelekre végzett értékvesztés teszt és eredménye 
Az ügyfelekkel szembeni hitelek és előlegek esetén a Bank minden pénzügyi helyzetre vo-
natkozó kimutatás fordulónapon felméri, hogy szükség van-e értékvesztés-képzésre. A ve-
zetőség megítélése szükséges az összegek és a jövőbeni pénzáramok becslése kapcsán. A 
jövőbeni pénzáramok becslése kapcsán a Bank az adós pénzügyi helyzetére és a biztosíték 
nettó eladási árára vonatkozó ítéletet hoz. Az egyedileg nem értékvesztett hitelek és előle-
gek portfolió alapon kerülnek értékelésre értékvesztési szempontból. A portfolió alapú érté-
kelés kapcsán a hitelek az ügyleti kockázatot jól megfogó, homogén csoportokba kerülnek 
besorolásra, majd meghatározásra kerül az értékvesztés, figyelembe véve a historikus nem 
teljesítésekre és a károkra (nem teljesítés miatti veszteségekre) vonatkozó becsléseket. 
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Nem pénzügyi eszközök értékvesztése 
A Bank minden fordulónapon megvizsgálja, hogy van-e az eszköz értékvesztettségére utaló 
jel. Ha van, vagy amikor az éves értékvesztés teszt elvégzése előírt, a Bank az eszköz meg-
térülő értékét megbecsüli. Egy eszköz megtérülő értéke az eszköz értékesítési költségekkel 
csökkentett valós értéke és használati értéke közül a magasabb. A használati érték megha-
tározásakor a várt pénzmozgások diszkontálásra kerülnek a pénz időértéke és az eszköz 
specifikus kockázatok figyelembe vételével. Minden eszközre készül értékelés évente (kivé-
ve, ha ettől eltérő kerül feltüntetésre), mely megvizsgálja, hogy van-e jelzés a korábban ér-
tékvesztett eszközök értékvesztettségének megszűnésére vagy csökkenésére. Ha van ilyen 
jelzés, a Bank megbecsüli az eszköz megtérülő értékét. 

3.32. Átsorolások és hibák 

A 2018. évi egyedi beszámoló mérlegfordulónapja után nem került azonosításra olyan hiba, 
amely jelentősen befolyásolná a felhasználók beszámoló alapján meghozott döntéseit. 

3.33. A jogi környezet változásai és ezek hatása az  egyedi beszámolóra 

A Magyar Nemzeti Bank 20/2015. (VI.29.) számú rendeletében a hitelintézetek jelzáloghitel-
finanszírozás megfelelési mutatójának szintjét a 2019. szeptember 30-ig meghatározott 
0,20-as minimum szintről 0,25-ös szintre emelte, melynek hatására –kiegészülve az MNB 
jelzáloglevél vásárlási programjával – a Bank refinanszírozási állománya növekedett. 

3.34. Becslésekben bekövetkezett változás 

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

 
 2019. január 1. – 

2019. december 31. 
2018. január 1. – 

2018. december 31. 
Kamatbevétel   
Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 630 1 140 
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt pénzügyi eszközök 547 766 

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénz-
ügyi eszközök 7 963 9 176 

Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámo-
lások, kamatlábkockázat 1 119 0 

Pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos 
kamatbevételek 2 5 

Összesen  10 261 11 087 
 
 

 2019. január 1. – 
2019. december 31. 

2018. január 1. – 
2018. december 31. 

Kamatráfordítás    
Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötele-
zettségek  352 715 

Az eredménnyel szemben valós értéken ér-
tékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök 271 243 

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénz-
ügyi kötelezettségek 6 699 7 427 

Származtatott ügyletek -- Fedezeti elszámo-
lások, kamatlábkockázat 375 0 

Egyéb kötelezettségek 1 0 
Összesen  7 698 8 385 
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5.  DÍJ- ÉS JUTALÉKBEVÉTEL, DÍJ- ÉS JUTALÉKRÁFORDÍT ÁS 

 
2019. január 1. – 

2019. december 31. 
2018. január 1. – 

2018. december 31. 
Díj- és jutalékbevétel   
Saját folyósítású jelzáloghitelek 146 157 
Lebonyolítási jutalék 34 123 
Értékbecslés 299 195 

Refinanszírozott jelzáloghitelek 112 133 

Egyéb 0 2 
Összesen 591 610 

 
 2019. január 1. –  

2019. december 31. 
2018. január 1. –  

2018. december 31. 
Díj- és jutalékráfordítás    
Hitelintézeteknek és elszámolóháznak fize-
tett díjak 8 7 

Ügynöki díj 13 64 

Értékbecslés 293 262 

Treasury tevékenység 122 181 

Egyéb* 0 935 

Összesen 436 1 449 

*2018-ban Takarék Kereskelmi Bank Zrt. felé elszámolt ügynöki díj. 

6. DEVIZAMŰVELETEK EREDMÉNYE 

 2019. január 1. –  
2019. december 31. 

2018. január 1. –  
2018. december 31. 

Devizaműveletek realizált eredménye 0 1 
Devizaműveletek nem realizált eredménye -10 3 

Devizaműveletek eredménye -10 4 

7. AZ EREDMÉNNYEL SZEMBEN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT KA TEGÓRIÁ-
BA NEM TARTOZÓ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK  KIVE-
ZETÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG 

 2019. január 1. –  
2019. december 31. 

2018. január 1. –  
2018. december 31. 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt pénzügyi eszközök 588 0 

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénz-
ügyi eszközök -173 1 284 

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénz-
ügyi kötelezettségek 8 1 718 

Összesen 423 3 002 
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8. KERESKEDÉSI CÉLLAL TARTOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKB ŐL ÉS KÖTE-
LEZETTSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG 

 2019. január 1. –  
2019. december 31. 

2018. január 1. –  
2018. december 31. 

IRS ügyletek* 3 135 976 
CCIRS ügyletek** -9 708 
MIRS ügyletek*** -803 0 
Egyéb -4 -158 

Összesen 2 319 1 526 
*Kamatláb swap ügyletek (továbbiakban IRS) 
**Deviza kamatlábszerződések (továbbiakban CCIRS) 
***Monetáris célú kamatcsere ügyletek (továbbiakbank MIRS) 

9. NETTÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÉS RÁFORDÍTÁS 

 2019. január 1. –  
2019. december 31. 

2018. január 1. –  
2018. december 31. 

Nem pénzügyi eszközök kivezetéséb ől származó nettó eredmény 
Készletek értékesítése 3 -28 

Tárgyi eszközök értékesítése 16 -4 

Kiszámlázott költségtérítések, szolgáltatások 8 10 

Egyebek 14 44 

Összesen 41 22 

 
 2019. január 1. –  

2019. december 31. 
2018. január 1. –  

2018. december 31. 
Nettó egyéb m űködési bevétel   
Céltartalék feloldása/visszaírása 49 0 

Tárgyi eszköz bérbeadás bevétele  2 0 
Kiszámlázott költségtérítések, szolgáltatá-
sok 718 965 

Előző éveket érintő adóbevétel 0 105 

Egyéb bevétel 18 8 

Összesen 787 1 078 

 
 2019. január 1. –  

2019. december 31. 
2018. január 1. –  

2018. december 31. 
Nettó egyéb m űködési ráfordítás   
Véglegesen átadott pénzeszköz 1 0 

Kártérítés 2 12 

Egyéb ráfordítás 5 0 

Összesen 8 12 
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10. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 

 2019. január 1. –  
2019. december 31. 

2018. január 1. –  
2018. december 31. 

Bérjellegű költségek 315 418 

Reklám, propaganda, hirdetés 127 2 

Általános és adminisztratív költségek 773 1 015 

Bérleti díjak 21 15 

Tárgyi eszközök értékcsökkenése 120 121 

Immateriális javak értékcsökkenése 36 42 

Tanácsadói díjak 285 764 

Fenntartási költségek 836 851 

Pénzügyi szervezetek különadója 76 156 

Egyéb fizetendő adók és járulékok 192 182 

Biztosítási díjak 8 10 

Információs költségek 29 31 
SZHISZ díj, SZHISZ Tőkefedezeti Alap és 
Szanálási és Kártérítési Alap díjak 394 286 

Egyebek 125 101 

Összesen  3 337 3 994 

 

11. BÉRJELLEG Ű KÖLTSÉGEK 

 

 2019. január 1. –  
2019. december 31. 

2018. január 1. –  
2018. december 31. 

Bérköltség 255 316 

Társadalombiztosítási járulék 50 75 

Egyéb személyi kifizetések 10 27 

Összesen 315 418 

 
Társadalombiztosítási járulékot a munkavállalóknak fizetett bruttó bérek és bérjellegű jutta-
tások után kell fizetnie a Banknak. A munkavállalók teljes munkaidőre átszámított létszáma 
14 fő volt a tárgyév végén (2018-ban 36 fő). 
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12. JÖVEDELEMADÓ 

 

 2019. 
december 31. 

2018. 
december 31. 

Tárgyid őszaki adófizetési kötelezettség  0 0 
 Társasági adó   
Halasztott adó ráfo rdítás   -306 -241 
Összesen  -306 -241 

 
A számviteli (könyv szerinti) eredményen alapuló várható adó és a ténylegesen fizetett adó 
közötti egyeztetést az alábbiakban mutatja be a Bank:  
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 19. §-a szerint, a 
hatályos társasági nyereségadó mértéke 9%. Ennek megfelelően a Bank a 2019-es és 
2018-es halasztott adó számításnál 9%-os kulcsot alkalmazott. 
 
A vezetőség üzleti tervei alapján a belátható jövőben keletkező nyeresége felhasználható a 
felhalmozott továbbvihető veszteségből származó halasztott adó eszközökkel szemben. A 
fenti feltételezés alapján a halasztott adó követelés kimutatása indokolt. 
 

 2019. 
december 31. 

2018. 
december 31. 

Adózás előtti eredmény: 2 446 4 921 
Számított nyereségadó (9%) -220 -443 
   
Magyar adóalap módosító tételek adóhatása 279 443 
Halasztott adó meg nem térülése üzleti terv 
változás miatt -369 -80 

IFRS áttérési adó 0 -161 
Egyéb módosítás adóhatása 4  
Összesen  -306 -241 
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Halasztott adó pozíció 
 

 

2019. december 31. 

Halasztott adó-
követelés 

Halasztott adókö-
telezettség 

Nettó halasztott 
adó pozíció 

Eredményki-
mutatás hatás  

Tartalékok halasz-
tott adó pozíciója  

      

Társasági adóalap módosító tételek 0 -24 24 -378 0 

IFRS áttérési adó társasági adó hatás 0 117 -117 58 0 

IFRS áttérési adó iparűzési adóhatás 0 0 0 14 0 

Nettó halasztott adó pozíció  0 93 -93 -306 0 

 

 

2018. december 31. 

Halasztott adó-
követelés 

Halasztott 
adókötelezett-

ség 

Nettó halasztott 
adó pozíció 

Eredményki-
mutatás hatás 

Tartalékok halasz-
tott adó pozíciója  

      

Társasági adóalap módosító tételek 393 0 393 -52 10 

IFRS áttérési adó társasági adó hatás -175 0 -175 -175 0 

IFRS áttérési adó iparűzési adóhatás 0 14 -14 -14 0 

Nettó halasztott adó pozíció 218 14 204 -241 10 

 
A 2019.12.31-i táblázat adatai mutatják az egy adóhatósággal szembeni halasztott adó pozíciót, míg 2018. december 31-re vonatkozóan a táblá-
zat nettó módon jeleníti meg a halasztott adó pozíciót. 
 
 



 Takarék Jelzálogbank Nyrt. 
Megjegyzések a Egyedi Pénzügyi Beszámolóhoz  
 

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

37 
 

13. EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEM 

 
Az egyéb átfogó jövedelem elemei 
 

 2019. december 31.  2018. december 31. 
Az eredménybe nem átsorolható tételek: 9 0 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt értékpapírok valós érték 
változása 0 0 
ebből: valósan értékelt tulajdonviszonyt 
megtestesítő részesedés kivezetése 0 0 

Nem átsorolandó tételekhez kapcsolódó 
nyereségadó 9 0 

Eredménybe átsorolható tételek 709 -106 
Fedezeti instrumentumok -186  
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő 
instrumentumok 895 -116 
Nyereségbe vagy (-) veszteségbe átsorol-
ható tételekhez kapcsolódó nyereségadó 0 10 

Egyéb átfogó jövedelem összesen 718 -106 

 

14. KÉSZPÉNZ, SZÁMLAKÖVETELÉSEK KÖZPONTI BANKOKKAL SZEMBEN ÉS 
EGYÉB LÁTRASZÓLÓ BETÉTEK 

 2019. 
december 31. 

2018. 
december 31. 

2018. 
január 1. 

Készpénz 0 0 0 
Számlakövetelések központi bankokkal 
szemben 915 324 347 

Egyéb látra szóló betétek 155 990 302 

Összesen  1 070 1 314 649 
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15. KERESKEDÉSI CÉLLAL TARTOTT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS  KÖTELEZETT-
SÉGEK 

 

 2019. 
december 31. 

2018. 
december 31. 

2018. 
január 1. 

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 

IRS ügyletek 97 2 158 43 

CCIRS ügyletek 22 0 0 

MIRS ügyletek 56 718 0 

Összesen 175 2 876 43 

 

 
2019. 

december 31. 
2018. 

december 31. 
2018. 

január 1. 

Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek  

IRS ügyletek 39 798 0 

MIRS ügyletek 97 33 0 

Összesen 136 831 0 

 

16. EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMMEL SZEMBEN VALÓS ÉRTÉKEN  ÉRTÉKELT 
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

 
 2019. 

december 31. 
2018. 

december 31. 
2018. 

január1. 
Tulajdoni részesedést megtestesítő inst-
rumentumok 10 10 10 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 43 724 39 295 40 758 

ebből: Diszkont kincstárjegyek 0 12 410 16 822 

ebből: Államkötvények 30 899 19 539 12 080 

ebből: Hitelintézeti kötvények 12 825 2 817 3 056 

ebből: Jelzáloglevelek 0 4 529 8 800 

Összesen 43 734 39 305 40 768 

 
  



 Takarék Jelzálogbank Nyrt. 
Megjegyzések a Egyedi Pénzügyi Beszámolóhoz  
 

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

39 
 

A Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok közé azon a nem kereskedési céllal vá-
sárolt értékpapírjait sorolja a Bank, amelyekben a tulajdoni részesedése 20% alatt van. Ezen 
részesedések valós értékét 2019. december 31-én az alábbi táblázat mutatja be: 
 

Részesedés megnevezése Valós érték  
2019. december 31. 

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 0 

Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete 10 

Takarék Egyesült Szövetkezet 0 

Összesen  10 

 
A beszámolási időszak során a Bank az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken 
értékelt tőkeinstrumentumokba történő befektetései közül nem vezetett ki eszközt. 

17. AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI  ESZKÖZÖK 

 
 2019. 

december 31. 
2018. 

december 31. 
2018. 

január1. 
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 999 0 0 

Hitelek bruttó 275 801 246 407 220 223 

ebből: Bankközi 216 985 169 286 132 190 

ebből: Lakossági 58 807 70 049 78 953 

ebből: Vállalati 9 7 072 9 080 

Hitelek értékvesztése -988 -3 083 -4 604 

Előlegek bruttó 1 315 191 1 599 

Előlegek értékvesztése -12 -3 0 

Jegybanki és bankközi betétek bruttó 17 411 12 500 12 003 
Jegybanki és bankközi betétek értékvesz-
tése 0 0 0 

Amortizált bekerülési értéken értékelt 
pénzügyi eszközök nettó 294 526 256 012 229 221 
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18. LEÁNYVÁLLALATOK 

A Bank tulajdoni részesedései leányvállalatokban: 
 2019. 

december 31. 
2018. 

december 31. 
2018. 

január 1. 
Bekerü-
lési érték 

Részese-
dés 100% 

Bekerülési 
érték 

Részese-
dés 100% 

Bekerülési 
érték 

Részese-
dés 100% 

Takarék Kereskedelmi 
Bank Zrt. 

0 0% 35 282 51% 35 282 51% 

Leányvállatok bruttó 0   35 282  35 282  

Értékvesztés 0  3 304  3 304  

Összesen 0  31 978  31 978  

 
A Bank leányvállalatának bekerülési értéke 2018. január 1-jén 35 282 millió forint, melyre 3 304 
millió forint értékvesztés került elszámolásra. Tárgyidőszak során a leányvállalat könyv szerinti 
értéken értékesítésre került. 

19. TÁRGYI ESZKÖZÖK 

2019. december 31. 
Ingatlan és bérelt 
ingatlanon végzett 

beruházás 
Irodai berendezés Tárgyi eszközök 

összesen 

Bruttó érték    
Nyitó egyenleg 358 463 821 
Növekedés 0 0 0 
Csökkenés 0 -43 -43 
Záró egyenleg 358 420 778 

Értékcsökkenés    
Nyitó egyenleg 295 330 625 
Éves értékcsökkenés  53 23 76 
Csökkenés 0 -24 -24 
Záró egyenleg 348 329 677 

Értékvesztés    
Nyitó egyenleg 0 0 0 
Növekedés 0 0 0 
Csökkenés 0 0 0 
Záró egyenleg 0 0 0 

Nettó érték  10 91 101 

 
A Bank elvégezte a tárgyi eszközök megtérülő értékének becslését. Egy eszköz megtérülő érté-
ke az eszköz értékesítési költségekkel csökkentett valós értéke és használati értéke közül a 
magasabb. Amikor az eszköz könyv szerinti értéke meghaladja a megtérülő értékét, az eszköz-
re értékvesztés kerül elszámolásra.  
 
Az egyedi pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás tárgyi eszközök sora tartalmazza az IFRS 16 
szerinti használati jog eszközt. Ennek nettó könyv szerinti értéke 56 millió forint 2019. december 
31-én. (megjegyzések 21) 
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2018. december 31.  
Ingatlan és bérelt 
ingatlanon végzett 

beruházás 
Irodai berendezés Tárgyi eszközök 

összesen 

Bruttó érték    
Nyitó egyenleg 357 545 902 

Növekedés 1 0 1 

Csökkenés 0 -82 -82 

Záró egyenleg 358 463 821 

Értékcsökkenés    

Nyitó egyenleg 252 333 585 

Éves értékcsökkenés  43 32 75 

Csökkenés 0 -35 -35 

Záró egyenleg 295 330 625 

Értékvesztés    
Nyitó egyenleg 0 0 0 

Növekedés 0 0 0 

Csökkenés 0 0 0 

Záró egyenleg 0 0 0 

Nettó érték 63 133 196 

 
A Bank elvégezte a tárgyi eszközök megtérülő értékének becslését. Egy eszköz megtérülő érté-
ke az eszköz értékesítési költségekkel csökkentett valós értéke és használati értéke közül a 
magasabb. Amikor az eszköz könyv szerinti értéke meghaladja a megtérülő értékét, az eszköz-
re értékvesztés kerül elszámolásra. 
 
Az egyedi pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás tárgyi eszközök sora tartalmazza az IFRS 16 
szerinti használati jog eszközt. Ennek nettó könyv szerinti értéke 53 millió forint 2018. december 
31-én. (megjegyzések 21) 
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20. IMMATERIÁLIS JAVAK 

2019. december 31. Szoftverek 
Egyéb immateriális 

javak 
Összesen 

Bruttó érték    
Nyitó egyenleg 1 242 64 1 306 
Növekedés 0 0 0 
Csökkenés -4 0 -4 
Záró egyenleg 1 238 64 1 302 

Értékcsökkenés    
Nyitó egyenleg 859 64 923 
Éves értékcsökkenés  36 0 36 
Csökkenés -2 0 -2 
Záró egyenleg 893 64 957 

Értékvesztés    
Nyitó egyenleg 0 0 0 
Növekedés 104 0 104 
Csökkenés 0 0 0 
Záró egyenleg 104 0 104 

Nettó érték  241 0 241 

 
Az immateriális javak értékvesztési tesztje során a Bank megvizsgálta az immateriális javakkal 
kapcsolatosan elkezdett, 2019. december 31-ig még nem aktivált projekteket.  
 
A Bank elvégezte az immateriális javak megtérülési értékének becslését és a tárgyévi érték-
vesztés az IT szoftverhez kapcsolódik, ahol megtérülő érték alacsonyabb, mint a nettó eszköz-
érték. Az elszámolt értékvesztés az eredménykimutatásban a „Nem pénzügyi eszközök érték-
vesztése vagy értékvesztésének visszaírása” soron kerül kimutatásra. 
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2018. december 31.  Szoftverek 
Egyéb immateriális 

javak 
Összesen 

Bruttó érték    

Nyitó egyenleg 1 242 80 1 322 

Növekedés 0 0 0 

Csökkenés 0 -16 -16 

Záró egyenleg 1 242 64 1 306 

Értékcsökkenés       

Nyitó egyenleg 818 75 893 

Éves értékcsökkenés  41 1 42 

Csökkenés 0 -12 -12 

Záró egyenleg 859 64 923 

Értékvesztés    
Nyitó egyenleg 0 0 0 

Növekedés 0 0 0 

Csökkenés 0 0 0 

Záró egyenleg 0 0 0 

Nettó érték 383 0 383 

 
Az immateriális javak értékvesztési tesztje során a Bank megvizsgálta az immateriális javakkal 
kapcsolatosan elkezdett, 2018. december 31-ig még nem aktivált projekteket.  
 
A Bank elvégezte az immateriális javak megtérülési értékének becslését és nem volt szükség 
további értékvesztés elszámolására. 
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21. IFRS 16 LÍZING 

 
Használatijog-eszközök 
 

  2019. 
december 31.  

2018. 
december 31.  

2018. 
január 1. 

Saját tulajdonban lévő ingatlanok, gépek, és 
berendezések 101 196 317 
Használatijog-eszközök, kivéve a befektetési 
célú ingatlanokat 56 53 99 

Összes ingatlan, gép, és berendezés  157 249 416 

 
Lízingkötelezettségek 
 
A pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban szereplő lízingkötelezettségek 

  2019. 
december 31. 

2018. 
december 31. 

2018. 
január 1. 

Rövid lejáratú 21 46 48 

Hosszú lejáratú 49 7 51 

Lízingkötelezettségek összesen 70 53 99 

 
Lejárat szerinti elemzés - diszkontálatlan szerz ődéses pénzáramok 
 

  2019. 
december 31. 

2018. 
december 31. 

2018. 
január 1. 

1 éven belül 21 46 48 

1-5 év között 49 7 51 

5 éven túl 0 0 0 

Összes diszkontálatlan lízingkötelezettség 70 53 99 

 
Használatijog-eszközök 
 

  Ingatlanok Járművek Összesen 

Egyenleg 2018. január 1. 84 15 99 

Növekedések 0 0 0 

Tárgyévi értékcsökkenési leírás -42 -4 -46 

Csökkenések 0 0 0 

Egyenleg 2018. december 31. 42 11 53 

Növekedések 68 0 68 
Tárgyévi értékcsökkenési leírás -54 0 -54 
Csökkenések 0 -11 -11 
Egyenleg 2019. december 31. 56 0 56 
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A lízingekkel kapcsolatos teljes pénzkiáramlás 
 

  2019. január 1. -  
2019. december 31.  

2018. január 1. -  
2018. december 31.  

A lízingekkel kapcsolatos teljes pénzkiáramlás -42 -46 

 
A lízingbe vett eszközökkel kapcsolatosan eredményb en megjelenített tételek 
 

  2019. január 1. -  
2019. december 31.  

2018. január 1. -  
2018. december 31.  

Lízingkötelezettségekből eredő kamatráfordítások -1 -1 
A lízingkötelezettségek értékelésében figyelmen kívül 
hagyott változó lízingdíjakhoz kötődő ráfordítások 

0 0 

Használatijog-eszközök allízingjéből származó bevéte-
lek 

0 0 

Rövid futamidejű lízingek költségei   
Kisértékű eszközök lízingjéhez kötődő ráfordítások, 
kivéve a kisértékű eszközök rövid futamidejű lízingjeit 

  

Visszlízing ügyletekből eredő nyereség vagy veszteség 0 0 

Összesen  -1 -1 

 
Cash flow kimutatásban megjelenített tételek 
 

  2019. január 1. - 
2019. december 31.  

2018. január 1. - 
2018. december 31.  

Működési cash flow   
Rövid futamidejű lízingek díjai, a kisértékű eszközök 
lízingjeinek díjai és a lízingkötelezettség értékelésében 
figyelmen kívül hagyott változó lízingdíjak 

0 0 

A lízingkötelezettség tőkerészéhez kötődő kifizetések -42 -46 

 

22. EGYÉB ESZKÖZÖK 

 
 2019. 

december 31.  
2018. 

december 31. 
2018. 

január 1.  
Aktív időbeli elhatárolások 222 1 041 232 

Nyomtatvány, irodaszer 0 5 25 
Magyar Állammal kapcsolatos elszámolá-
sok 1 1 1 

Követelés fejében átvett ingatlan 2 13 106 

Vevőkövetelések 0 80 81 

Visszaigényelhető adók 75 264 0 

Értékpapír elszámolási számla 0 0 720 

Egyebek 18 48 170 

Összesen 318 1 452 1 335 
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23. EREDMÉNNYEL SZEMBEN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELTNEK M EGJELÖLT 
PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK 

 
A Bank az „Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettsé-
gek” mérlegsoron, a valós értéken kimutatott jelzálogleveleket és kötvényeket mutatja be. 
Ilyen pénzügyi kötelezettségek a kibocsátott jelzáloglevelek, kötvények és bankközi kihelyezé-
sek (amelyek gazdaságilag szorosan összefüggnek a swapokkal, melyek a kockázatok csök-
kentésére kerültek megkötésre, és nem minősülnek hedge ügylet fedezett elemének). A szerző-
dés alapján a lejáratkor a kötelezettség jogosultjának fizetendő összeg ezen pénzügyi eszközök 
esetében a névérték. A kapott vagy fizetendő kamat a „Kamatbevétel” vagy „Kamatráfordítás” 
soron kerül kimutatásra az effektív kamatláb használatával. A piaci kockázatot keletkeztető piaci 
viszonyok változásainak hatásán kívüli valós érték változás egésze a hitelezési kockázat válto-
zásából adódik. 
 
 2019. 

december 31. 
2018. 

december 31. 
2018. 

január 1. 

Valós 
érték Névérték Valós 

érték Névérték Valós 
érték Névérték 

Tőzsdén jegyzett jelzáloglevelek       

   Fix kamatozású 6 552 5 768 7 437 6 422 7 386 6 203 

   Változó kamatozású 0 0 0 0 0 0 

Jelzáloglevelek összesen 6 552 5 768 7 437 6 422 7 386 6 203 

Eredménnyel szemben valós 
értéken értékeltnek megjelölt 
pénzügyi kötelezettségek 

6 552 5 768 7 437 6 422 7 386 6 203 

 
A hitelezési kockázat mértéke 2019. december 31-én 197,6millió Ft (2018. december 31-én 
80,9 millió Ft). 

24. AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI  KÖTELEZETT-
SÉGEK 

 
 2019. 

december 31.  
2018. 

december 31. 
2018. 

január 1.  
Betétek  0 0 0 

Felvett hitelek 3 710 14 088 46 697 
Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok 265 929 247 797 189 395 

Egyéb pénzügyi kötelezettségek  256 508 2 737 

Összesen 269 895 262 393 238 829 
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24.1. Kibocsátott hitelviszonyt megtestesít ő értékpapírok 

A Bank a „Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok” mérlegsoron az amortizált bekerülési értéken kimutatott jelzálogleveleket és kötvé-
nyeket mutatja be: 

 

2019. 
december 31.  

2018. 
december 31.  

2018. 
január 1. 

Nettó könyv 
szerinti érték  

Névérték  
Nettó könyv 
szerinti érték  

Névérték  
Nettó könyv 

szerinti érték Névérték 

Tőzsdén nem jegyzett jelzáloglevelek       

   Fix kamatozású 3 972 3 824 17 515 16 449 17 553 16 460 

   Változó kamatozású 0 0 0 0 0 0 

Tőzsdén jegyzett jelzáloglevelek       

   Fix kamatozású 218 819 214 137 192 957 189 500 70 713 63 740 

   Változó kamatozású 43 138 43 017 10 167 10 072 90 214 90 301 

Jelzáloglevelek összesen 265 929 260 978 220 639 216 021 178 480 170 501 

Tőzsdén nem jegyzett kötvények       

   Fix kamatozású 0 0 0 0 0 0 

   Változó kamatozású 0 0 0 0 0 0 

Alárendelt kölcsön kötvény - - - - - - 

Tőzsdén jegyzett kötvények       

  Fix kamatozású 0 0 6 976 6 736 10 415 9 979 

   Változó kamatozású 0 0 20 182 20 000 500 500 

Kötvények összesen 0 0 27 158 26 736 10 915 10 479 
       

Kibocsátott értékpapírok összesen 265 929 260 978 247 797 242 756 189 395 180 980 
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Jelzáloglevelek  
 
A jelzáloglevelek névre, vagy bemutatóra szóló, átruházható értékpapírok, melyeket az 1997. 
évi XXX. törvény (továbbiakban „a Jht”) alapján kizárólag jelzálog hitelintézetek bocsáthatnak ki. 
A jelzáloglevél kibocsátásokat megelőzően, vagyonellenőr kötelezően ellenőrzi, hogy a tervezett 
kibocsátáshoz rendelkezik-e a Bank megfelelő fedezetekkel. Fedezet lehet (i) rendes fedezet, 
amelyek közé a Bank által folyósított – rendes fedezeti előírásnak megfelelő – jelzáloghitelek 
tőke- és kamatkövetelései – ideértve az állami támogatást is –, az önálló jelzálogjogok vissza-
vásárlási vételárai és refinanszírozási kamata, valamint (ii) pótfedezet, ami jellemzően állampa-
pír és az állampapírok utáni kamatkövetelés, valamint állami készfizető kezességgel biztosított 
hitel tőke- és kamatkövetelés. 
 
A Jht. értelmében, ha a tőkekövetelés meghaladja a biztosítékul szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki 
értékének 60%-át, akkor csak a hitelbiztosítéki érték 60%-ának megfelelő követelésrész és a 
futamidő végéig esedékes kamatból arányosan eső összeg számítható rendes fedezetként. A 
jelzáloglevelek mögötti fedezetek között a rendes és pótfedezetek arányát a Jht. szabályozza: a 
rendes fedezetek aránya minimum 80% kell, hogy legyen. A Jht-ben meghatározott követelmé-
nyeknek megfelelően, a Banknak mindenkor fenn kell tartania: 

i. a névérték fedezettségét: a névértéken figyelembe vett rendes fedezetnek (a fedezetnek 
minősülő eszközök értékvesztésre képzett céltartalékkal és kamatokkal csökkentett mér-
téke) meg kell haladnia a forgalomban lévő jelzáloglevelek még nem törlesztett névér-
tékének 100 %-át, 

ii. amennyiben az (i) pontban foglalt feltétel nem teljesül, a Banknak oly mértékben kell 
megfelelő pótfedezetet bevonnia, hogy a fedezet és a pótfedezet együttes névértéke a 
forgalomban lévő jelzáloglevelek még nem törlesztett névértékének 100%-át mindenkor 
meghaladja, 

iii. a kamatfedezettséget: a fedezeti és megfelelő pótfedezeti tőkére járó kamatnak meg kell 
haladnia a forgalomban lévő jelzáloglevelek még nem törlesztett névértékére jutó kama-
tok 100%-át.  

A jelzáloglevelek és a mögöttük álló fedezetek névértéken történő fedezettség vizsgálatán túl a 
Jht. előírja, hogy a jelzáloglevelek mindenkori fedezetét jelenértéken is vizsgálni és biztosítani 
szükséges. A fedezetek jelenértéke folyamatosan meghaladta a forgalomban lévő, még nem 
törlesztett jelzáloglevelek jelenértékét. 
 
Kötvények  
 
Az értékpapírpiacon a jelzáloglevél kibocsátás mellett kötvény kibocsátással is megjelent a 
Bank 2007-től. 
 
A kötvények névre szóló értékpapírok. A kötvények dematerializált értékpapírként kerülnek elő-
állításra. A Bank a tőkepiacról szóló többször módosított 2001. évi CXX. törvény és a kötvényről 
szóló 285/2001. (XII.26.) Kormányrendelet értelmében kiállítja, és a Központi Elszámolóház és 
Értéktár Zrt.-nél letétbe helyezi a kötvény sorozat adatait tartalmazó – értékpapírnak nem minő-
sülő - okiratot.  
 
A kötvények a Bank közvetlen, feltétel nélküli, nem alárendelt, nem biztosított kötelezettségeit 
testesítik meg. A kötvények a Bank mindenkor fennálló egyéb, nem biztosított, nem alárendelt 
kötelezettségeivel egyenrangúak, a felszámolás, vagy végelszámolás, illetve a Bank vagyonára 
végzett végrehajtás során követendő kielégítési sorrendben, kivéve azokat a kötelezettségeket, 
amelyek elsőbbséget élveznek az irányadó, végelszámolás, vagy egyéb vonatkozó jogszabály-
ok alapján. 
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25. CÉLTARTALÉKOK 

 
A kockázati céltartalékok főleg a jelenlegi kötelezettségek és a szerződéses kötelezettségek 
után kerültek megképzésre. A céltartalékok változásai a hitelezési veszteségekés a nettó egyéb 
működési ráfordítások között kerültek elszámolásra. 
 

2019 

Adott kötel e-
zettség válla-
lások és ga-

ranciákra kép-
zett céltartalék 

Peres ügyekre 
képzett céltar-

talék 

Ki nem vett 
szabadságok-

ra képzett 
céltartalék 

Egyéb kötele-
zettségekre 

képzett céltar-
talék 

Összesen 

Nyitó céltartalék 
2019.01.01. 11 2 6 553 572 

Időszaki képzés 2 0 9 0 11 
Időszaki alatti kive-
zetés/ felhasználás -10 -2 -6 -56 -74 

Záró céltartalék 
2019.12.31. 3 0 9 497 509 

 
A Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége mint felperes a Fővárosi Törvényszék 
előtt keresetlevelet terjesztett elő a Takarék Jelzálogbank Nyrt. mint alperes ellen a Társaság 
2019. augusztus 27.-én megtartott rendkívül közgyűlésén meghozott 4/2019 (08.27.) számú, a 
6/2019 (08.27.) számú valamint a 7/2019 (08.27.) számú határozatok hatályon kívül helyezése 
iránt, melyben e határozatok végrehajtásának a felfüggesztését is kezdeményezte A peres eljá-
rás jelenleg folyamatban van. A Társaság álláspontja szerint a közgyűlés összehívása, megtar-
tása, továbbá a keresettel támadott határozatok meghozatala a vonatkozó jogszabályi rendelke-
zéseknek megfelelően történt. A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte a perrel tranzakció végre-
hajtását, illetve igazgatósági taggá megválasztott személy kinevezését, melyre tekintettel mind-
két közgyűlési határozat végrehajtásra került. Ugyanakkor abban a nem várt esetben, ha a Tár-
saság mégis pervesztes lenne, a marasztaló ítélet vagyonjogi hatásokkal nem járna a Társaság-
ra nézve, mivel a kereset a közgyűlési határozatok hatályon kívül helyezésére irányul, amelynek 
való helyt adás esetén is lehetőség van a határozatok új közgyűlésen történő ismételt elfogadá-
sára. Mindezekre figyelemmel céltartalék képzése nem volt indokolt a 2019-es évi éves beszá-
molóban. 
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2018 

Adott kötel e-
zettség válla-
lások és ga-

ranciákra kép-
zett céltartalék 

Peres ügyekre 
képzett céltar-

talék 

Ki nem vett 
szabadságok-

ra képzett 
céltartalék 

Egyéb kötele-
zettségekre 

képzett céltar-
talék 

Összesen 

Nyitó céltartalék 
2018.01.01. 9 12 0 1 185 1 206 

Időszaki képzés 2 2 6  10 
Időszak alatti kive-
zetés/ felhasználás 0 -12 0 -632 -644 

Záró céltartalék 
2018.12.31. 11 2 6 553 572 

 
 

26. EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK 

 

 2019. 
december 31. 

2018. 
december 31. 

2018. 
január 1. 

Fizetendő adók 52 49 6 

Szállítók 0 0 0 

Passzív elhatárolások 327 280 154 

Esedékesség előtti hiteltörlesztések 0 0 0 

Egyebek 2 26 81 

Összesen 381 355 241 
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27. SAJÁT TŐKE 

27.1. Tulajdonosi struktúra  

A Bank jegyzett tőkéjében és tulajdonosi struktúrájában 2019-ban jelentősebb változások történ-
tek. Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megvásárolta a Bank részvényeinek nagy 
részét, ezzel egyedüli irányító tulajdonossá lépett elő. 

A különböző szektorba tartozó tulajdonosok tulajdoni hányadának alakulását mutatja be a kö-
vetkező táblázat: 

  2019. december 31. 2018. december 31. 

Tulajdonos 
Tulajdoni 

arány Tulajdoni 
arány 

Tulajdoni 
arány Részvény 

db 
% % 

BÉT-re bevezetett „A” sorozatú 
részvények     

Belföldi intézményi befektetők 52,60 57 069 304 50,45 54 735 748 

Külföldi intézményi befektetők 0,02 20 576 0,02 126 899 

Belföldi magánszemélyek 3,47 3 759 643 3,47 5 750 222 

Külföldi magánszemélyek 0,06 60 400 0,06 39 388 

Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,00 0 0,00 0 

Visszavásárolt részvények 0,23 253 601 0,23 253 601 

Államháztartás részét képező tulajdo-
nos 

4,46 4 832 225 4,46 4 832 225 

Egyéb 0,00 4 261 0,23 250 410 

Részvénysorozat részösszeg 60,84 66 000 010 60,84 66 000 010 

BÉT-re be nem vezetett „B” sorozatú 
részvények         

Belföldi intézményi/társaság 13,05 14 163 430 13,05 14 163 430 

Részvénysorozat részösszeg 13,05 14 163 430 13,05 14 163 430 

BÉT-re be nem vezetett „C” sorozatú 
részvények         

Belföldi intézményi/társaság 26,11 2 832 686 26,11 2 832 686 

Részvénysorozat részösszeg 26,11 2 832 686 26,11 2 832 686 

Összesen 100,00 82 996 126 100,00 82 996 126 
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27.2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, b emutatása a bevezetett sorozatra 
vonatkozóan 

Név Letétkezel ő 
(igen/nem) Mennyiség (db) Részesedés 

(%) 

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Zrt.  nem  50 806 758 76,98% 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.  nem  4 832 225 7,32% 

Takarék Zártkörű Befektetési Alap  nem  3 808 180 5,77% 

Összesen  59 447 163 90,07% 

 

27.3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, b emutatása a teljes alapt őkére vo-
natkozóan 

Név Letétkezel ő 
(igen/nem) 

Mennyiség 
(db) 

Részesedés 
(%) 

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt  nem  67 802 874 86,00% 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.  nem  4 832 225 4,45% 

Összesen   72 635 099 90,45% 

 

27.4. Visszavásárolt saját részvények 

 2019. 
december 31. 

2018. 
december 31. 

2018. 
január 1. 

Nyitó állomány 207 207 207 

Visszavásárlás    

Záró állomány 207 207 207 

A visszavásárolt saját részvények kumulált állományában a bemutatott időszakok során nem 
történt változás. 
 

27.5. Egyéb tartalék 

 2019. 
december 31. 

2018. 
december 31. 

2018. 
január 1. 

Általános tartalék 927 712 460 

Záró állomány 927 712 460 

 
27.5.1. Általános tartalék 
 
A Banknak a magyar törvényi előírásoknak megfelelően fel nem osztható általános tartalékot 
kell képeznie az adózott eredmény 10%-ban. Az általános tartalékban bekövetkezett növeke-
dést a magyar törvényi előírások alapján az eredménytartalékból kell elkülöníteni. A hitelintéze-
tek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 13.§. (8) szerint negatív adózott ered-
mény esetén az általános tartalékot fel kell használni. Az általános tartalék összege 2019. de-
cember 31-én 927 millió forint (2018. december 31-én 712 millió forint volt). 
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27.6. Halmozott egyéb átfogó jövedelem 

28. FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK 

 
Az ügyfél-igények kielégítése miatt a Bank függő kötelezettséget és garanciát vállal. Bár ezen 
ügyletek nem jelennek meg az egyedi pénzügyi helyzetről szóló vonatkozó kimutatásban, hitel-
kockázatot és ezáltal általánosan kockázatot jelentenek a Bank számára.  
A mérlegen kívüli kötelezettségállomány le nem hívott hitelekből és más szerződött jövőbeni 
függő kifizetésekből áll: 
 

 
2019. 

december 31. 
2018. 

december 31.  
2018. 

január 1. 
Hitelszerződés alapján még igénybe vehető 
keretösszeg 18 094 15 700 9 812 

Adott óvadék 110 597 597 

Összesen 18 204 16 297 10 409 

 
  

 
2019. január 1 - 

2019. december 31. 
2018. január 1 – 

2018. december 31. 

Nyitó egyenleg időszak elején 274 380 

Halmozott egyéb átfogó jövedelem  718 -106 

Az eredménybe nem átsorolható tételek:  9 0 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken 
értékelt értékpapírok valós érték változása 

0 0 

Nem átsorolandó tételekhez kapcsolódó nyereségadó 9 0 

Eredménybe átsorolható tételek:  709 -106 

Fedezeti instrumentumok -186 0 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken 
értékelt hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok 

895 -116 

Nyereségbe vagy (-) veszteségbe átsorolható tételek-
hez kapcsolódó nyereségadó 

0 10 

Záró egyenleg id őszak végén 992 274 
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29. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK VALÓS ÉRTÉKE 

A mérlegben szereplő és a mérlegen kívüli pénzügyi eszközök és források valós értékének 
megállapításához a Bank a következő módszereket és feltételezéseket alkalmazta: 
 
Könyv szerint értéken nyilvántartott pénzügyi instrumentumok: A rövid lejáratok miatt, a mérleg-
ben szereplő egyes pénzügyi eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke megközelíti a 
valós értéket. Ebbe a kategóriába tartozik a készpénz, a bankközi kihelyezések, a jegybanki 
számlák és a bankközi felvétek. 
 
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt értékpapírok: Az egyéb átfogó jö-
vedelemmel szemben valós értéken értékelt értékpapírok a likviditás fenntartását szolgálják, és 
piaci értéken szerepelnek a könyvekben. A szervezett pénzügyi piacokon forgalmazott értékpa-
pírok valós értékét a Bank a mérleg fordulónapon érvényes tőzsdei árfolyam alapján határozza 
meg. Azon értékpapíroknál, amelyeknek nincsen tőzsdei árfolyama, a valós érték a tőzsdei for-
galomban lévő hasonló pénzügyi eszközök árfolyamának tükrében vagy a várható diszkontált 
pénzáramok alapján került meghatározásra. 

29.1. Hitelek  

A mérlegben amortizált bekerülési értéken kimutatott hitelek és refinanszírozott jelzáloghitelek 
valós értékét a Bank egyedileg állapítja meg az alábbiak szerint. 
Az alkalmazott értékelési modell figyelembe veszi: 

- a hitelek ütemezett és kalkulált tőketörlesztéseit, bizonyos korlátozásokkal. 
- az átárazódó hitelek esetén a modell újrakalkulálja a kamatokból származó cash flow-kat 
- egyszerűsített módszerrel számított amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek esetén 

valós érték korrekciót nem alkalmaz 
 
Az így számított pénzáram-sorozatok a Bank által használt értékelő hozamgörbével kerülnek 
diszkontálásra, amely az alábbi összetevőket tartalmazza: 

- Releváns piaci hozamgörbe 
- Éves kockázati költségből implikált felár 
- Hitelekre allokált tőkéből implikált felár (szabályozói minimum tőkekövetelmény és az 

összes puffer) 
- Felosztott működési költségek 

A nettó eszközérték, azaz a teljes hitelportfolió valós értéke a devizaértékek összesítésével és 
forintra történő átváltásával kerül meghatározásra. 
 
Az IFRS 13 elvárásai alapján a valós érték meghatározása során a következő szempontok mér-
legelése várható el a Társaságtól a legmegfelelőbb értékelési módszer kiválasztása során: 

- a Bank számára ésszerűen rendelkezésre álló információk köre; 
- aktuális és várható piaci viszonyok; 
- a befektetési időhorizont és a befektetési típusa (például a rövid távú pénzügyi befekte-

tések valós értékének mérésekor az aktuális piaci hangulat jobban megragadható né-
hány értékelési technikával, mint másokkal); 

- a részesedés tárgyát képező entitás életciklusa (az eltérő életciklusokban a részesedés 
valós értékét jobban megragadják egyes értékelési modellek, mint mások); 

- az entitás üzleti tevékenységének pro- vagy kontraciklikussága; valamint 
- azon iparági sajátosságok, amelyben az entitás működik. 

 
Illikvid tőzsdei részesedések esetén a Bank a piaci gyakorlattal összhangban a valós érték 
meghatározása során 180 napos volumennel súlyozott átlagárat alkalmaz.  
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Piacon megfigyelhető árból nem származtatható árazású tőkeinstrumentumok esetében a Bank 
az értékelési módszer megválasztása során elsődlegesen a részesedés tulajdonlásából szár-
mazó jövőbeli várható cash flow-k rendelkezésre állását és azok megbízhatóságát mérlegeli. 
Osztalék és cash flow várakozások rendelkezésre állhatnak piaci adatszolgáltatóktól 
(Bloomberg, Reuters, S&P Market Intelligence), üzleti tervekből, menedzsment szándéknyilat-
kozatokból, stb. 
 
 2019. december 31. 2018. december 31. 2018. január 1. 

 Nettó könyv 
szerinti 
érték 

Valós érték 
Nettó 

könyv sze-
rinti érték 

Valós érték 
Nettó 

könyv sze-
rinti érték 

Valós érték 

Hitelek  294 526 300 934 256 012 261 582 229 221 229 221 

 

29.2. Egyéb mérlegben szerepl ő tételek valós értéke  

Azon eszközök és források tekintetében, amelyek nem tekinthetők pénzügyi eszközöknek (pl. 
tárgyi eszközök, egyéb eszközök és kötelezettségek) nem készül becslés. Az ezen tételek érték 
megállapításakor alkalmazott szubjektív megítélés és bizonytalanságok miatt, a valós érték nem 
az eszköz azonnali értékesítésekor realizálható értéket jelöli.  

29.3. Derivatív ügyletek valós értéke 

A swap ügyletek két fél között, kamatok, vagy adott összegre vonatkozó devizaárfolyamok kü-
lönbözetének cseréjére kötött szerződések. A kamatláb swap (IRS) ügyletek esetén a felek álta-
lában egy adott devizára vonatkozó fix és változó kamatfizetéseket cserélnek el. A deviza swap 
(FXS) ügyletek esetén különböző devizákban fennálló kamatfizetéseket és összegeket cserél-
nek el. A deviza kamatlábszerződések (CCIRS) olyan kamatláb swap ügyletek, ahol különböző 
devizában lévő adott összegek és fix valamint változó kamatfizetések cseréje történik. 
 

Valós érték Nominális érték 

  2019. 
december 31. 

2018. 
december 31. 

2019. 
december 31. 

2018. 
december 31. 

IRS 97 2 158 4 841 52 140 

MIRS 56 718 8 111 15 775 

CCIRS 22 0 2 342 0  

Kereskedési célú derivatív 
ügyletek összesen 175 2 876 15 294 67 915 

Fedezeti derivatívák 2 676 0 49 650 0  

Derivatív pénzügyi eszk ö-
zök összesen 2 851 2 876 64 944 67 915 
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Valós érték Nominális érték 

  2019. 
december 31. 

2018. 
december 31. 

2019. 
december 31. 

2018. 
december 31. 

IRS 39 798 7 960 24 689 

MIRS 97 33 4 992 1 976 

Kereskedési célú derivatív 
ügyletek összesen 136 831 12 952 26 665 

Fedezeti derivatívák 288 0 4 799 0  

Derivatív pénzügyi kötel e-
zettségek összesen 424 831 17 751 26 665 

 
 
A derivatív ügyletek valós értékét cash flow alapon értékeli a Bank, amelynek során az ügylete-
ket elemi pénzáramokra bontja és kiszámítja azok jelenértékét. A fix kamatozású ügyletek jövő-
beni pénzáramainak jelenértékét a Bank devizanemnek megfelelő kockázatmentes swap ho-
zamgörbét alkalmazva állapítja meg. A swap ügyletek valós értéke a két – még nem esedékes 
bemenő és kimenő – cash flow sorozat forintban kifejezett jelenértékének különbözete. 
 
A változó kamatozású ügyletek esetén a várható kamatokat a Bank forward alapon becsli meg, 
a kamatfelár figyelembevételével. Az így megállapított kamat cash flow-t és a tőketörlesztéseket 
a Bank a többszintű hozamgörbe (forward hozam görbe és diszkontált görbe) alkalmazásával 
jelenértékre diszkontálja. Az ügylet valós értéke az így kapott jelenértékek összege. 
 
A swapok esetén a Bank 2010-ig nem alkalmazott korrekciókat a hozamgörbéken. A válság 
kitörése óta azonban jelentős kockázati felárat raknak rá a fejlődő devizákra, amelynek része a 
HUF is. Mivel a nevezett felárak jelentős mértékűek és a létük is állandó lett 2010-től, indokolttá 
vált azok figyelembe vétele a swapok értékelésénél. A megfelelő hozamgörbe így a felárral mó-
dosításra kerül. A megfelelő mértékű felárak alkalmazása pontosabbá teszi a jelenérték számí-
tását (a felárral kapcsolatos további részletek a 3. Megjegyzésben találhatók), figyelembe véve 
a partner és a saját hitelezési kockázatot, az IFRS 13 szerint. 
 
A Bank meglévő derivatív ügyletei közül a valós érték fedezeti ügyletnek minősített derivatív 
szerződései esetében a tranzakció célja a fix kamatozozású alapügyletek cseréje változó kama-
tozású ügyletekre, az ebből adódó valós érték kockázatának fedezése. A fedezeti ügylet para-
méterei (futamidő, összeg, devizanem, kamat mértéke, esedékességek, stb.) és így cash flow-ja 
megegyezik a fedezett értékpapír paramétereivel és a tőke, valamint a kamatok cash flow-jával. 
 
A fedezeti ügyletek értékelésénél a Bank úgynevezett hipotetikus swapot hoz létre és ennek 
alapján méri a hatékonyságot. A Bank a Takarék Jelzálogbank egyedi IFRS beszámolójában 
lévő swap ügyletekre a fedezeti számvitel 2019. második negyedévében vezette be. Ennek a 
hatása látható az 2019. december 31-es táblázatban.   
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29.4. Valósérték fedezeti ügyletek 

2019. december 31. 

Fedezet
i ügylet 
típusa 

Fedezett ügylet 
típusa 

Fedezeti 
ügylet 
valós 
értéke 

Fedezett 
ügylet 
valós 
érteke 

Fedezeti ügylet 
nyeresége/veszt

esége 

Fedezett ügylet 
vesztesége/nyeresé

ge 

MIRS Kibocsátott 
jelzáloglevelek 

2 676 -64 353 301 -304 

MIRS Állampapírok -288 5 832 -208 186 

 

29.5. Valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumo k valós értékének meghatározása 

A Bank a következő hierarchiát használja, hogy meghatározza és közzétegye a pénzügyi inst-
rumentumok valós értékét valamely értékelési technikával: 

Szint 1: aktív piacon jegyzett piaci (nem módosított) ár; 
Szint 2: más technika, melyhez minden, a valós értékre jelentős hatással bíró adat nyilváno-
san hozzáférhető közvetlenül vagy közvetetten; és 
Szint 3: technikák, melyekhez van olyan, a valós értékre jelentős hatással bíró adat, mely 
nem nyilvános piaci adaton alapul. 
 

A mérlegben kötelezően az eredménnyel szemben valósan értéken értékelt, nem kereskedési 
céllal tartott pénzügyi instrumentumok valós értékét a Bank egyedileg állapítja meg az alábbiak 
szerint. 
Az alkalmazott értékelési modell figyelembe veszi: 

- a hitelek ütemezett és kalkulált tőketörlesztéseit, bizonyos korlátozásokkal. 
- az átárazódó hitelek esetén a modell újrakalkulálja a kamatokból származó cash flow-kat 
- egyszerűsített módszerrel számított amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek esetén 

valós érték korrekciót nem alkalmaz 
 
Az így számított pénzáram-sorozatok a Bank által használt értékelő hozamgörbével kerülnek 
diszkontálásra, amely az alábbi összetevőket tartalmazza: 

- Releváns piaci hozamgörbe 
- Éves kockázati költségből implikált felár 
- Hitelekre allokált tőkéből implikált felár (szabályozói minimum tőkekövetelmény és az 

összes puffer) 
- Felosztott működési költségek 

A nettó eszközérték, azaz a teljes hitelportfolió valós értéke a devizaértékek összesítésével és 
forintra történő átváltásával kerül meghatározásra. 
 
Az IFRS 13 elvárásai alapján a valós érték meghatározása során a következő szempontok mér- 
legelése várható el a Társaságtól a legmegfelelőbb értékelési módszer kiválasztása során: 

• a Bank számára ésszerűen rendelkezésre álló információk köre; 
• aktuális és várható piaci viszonyok; 
• a befektetési időhorizont és a befektetési típusa (például a rövid távú pénzügyi befekte-

tések valós értékének mérésekor az aktuális piaci hangulat jobban megragadható né-
hány értékelési technikával, mint másokkal); 

• a részesedés tárgyát képező entitás életciklusa (az eltérő életciklusokban a részesedés 
valós értékét jobban megragadják egyes értékelési modellek, mint mások); 

• az entitás üzleti tevékenységének pro- vagy kontraciklikussága; valamint 
• azon iparági sajátosságok, amelyben az entitás működik. 
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Illikvid tőzsdei részesedések esetén a Bank a piaci gyakorlattal összhangban a valós érték 
meghatározása során 180 napos volumennel súlyozott átlagárat alkalmaz. Piacon megfigyelhe-
tő árból nem származtatható árazású tőkeinstrumentumok esetében a Bank az értékelési mód-
szer megválasztása során elsődlegesen a részesedés tulajdonlásából származó jövőbeli várha-
tó cash flow-k rendelkezésre állását és azok megbízhatóságát mérlegeli. Osztalék és cash flow 
várakozások rendelkezésre állhatnak piaci adatszolgáltatóktól (Bloomberg, Reuters, S&P Mar-
ket Intelligence), üzleti tervekből, menedzsment szándéknyilatkozatokból, stb. 

 
A következő táblázatok a valósan értékelt pénzügyi instrumentumok elemzését mutatja be.  
 
 2019. december 31. 

Szint 1  Szint 2  Szint 3  
Eszközök     
Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszkö-
zök 0 175 0 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben va-
lós értéken értékelt értékpapírok valós 
értéke 

43 734 0 0 

Származtatott ügyletek - Fedezeti elszá-
molások 0 2 676 0 

Összes valósan értékelt eszköz 43 734 2 851 0 

 
 2019. december 31. 

Szint 1  Szint 2  Szint 3  
Források     
Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötele-
zettségek 0 136 0 

Eredménnyel szemben valós értéken ér-
tékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezett-
ségek 

0 6 552 0 

Származtatott ügyletek - Fedezeti elszá-
molások 0 288 0 

Összes valósan értékelt kötelezttség 0 6 976 0 

 
 2018. december 31. 

Szint 1  Szint 2  Szint 3  
Eszközök     
Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszkö-
zök  2 876  

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben 
valós értéken értékelt értékpapírok valós 
értéke 

39 305 0 0 

Származtatott ügyletek - Fedezeti elszá-
molások 0 0 0 

Összes valósan értékelt eszköz 39 305 2 876 0 
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 2018. december 31. 

Szint 1  Szint 2  Szint 3  
Források     
Kereskedési céllal tartott pénzügyi köte-
lezettségek 0 831 0 

Eredménnyel szemben valós értéken 
értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezett-
ségek 

0 7 437 0 

Származtatott ügyletek - Fedezeti elszá-
molások 0 0 0 

Összes valósan értékelt kötelezttség 0 8 268 0 

 

30. KOCKÁZATKEZELÉS 

30.1. Áttekintés 

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének tagja. Az 
Integrációs tagságból következően a Bankra kiterjednek az Integráció kockázatkezelési sza-
bályzatai, így a Kockázati Politika / Kockázati Stratégia is.  
 
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosítá-
sáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (Szhitv.) 5/A. § (1) bekezdése szerint az Integrációs Szer-
vezet és annak tagjai egymás kötelezettségeiért a Ptk. szabályai szerinti egyetemlegesen köte-
lesek helytállni. Az egyetemleges felelősség az Integrációs Szervezettel és annak tagjaival 
szemben fennálló valamennyi követelésre kiterjed, függetlenül azok keletkezésének időpontjá-
tól. 
 
Az Szhitv. 1. § (5) bekezdése alapján az Integrációs Szervezet, valamint annak tagjai a Hpt. 
szerinti összevont alapú felügyelet alatt állnak. 
 
Az Szhitv. 1. § (5) bekezdése alapján a szövetkezeti hitelintézetek integrációja az Európai Par-
lament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének (CRR) 10. cikke szerinti feltételek teljesülése 
esetén mentesül e rendelet második-nyolcadik részében meghatározott követelmények egyedi 
alkalmazása alól. A Magyar Nemzeti Bank az CRR 10. cikke szerinti egyedi mentességet az 
Integráció tagjai számára a 2014.03.03-ai keltezésű H-JÉ-I-209/2014. számú határozatában 
megadta. 
 
Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott és az MTB által 
vezetett összevont felügyelet alá tartozó hitelintézetek és társaságok által kötelezően alkalma-
zandó Kockázati Politika / Kockázati Stratégia a következő témakörökre terjed ki: kockázati kul-
túra, kockázatvállalási alapelvek, célok, kockázati típusok, lényeges kockázatok, kockázati ét-
vágy és kockázatvállalási hajlandóság, kockázati szerkezet, kockázatok kezelése, kockázatke-
zelés felépítése, szervezete. 
Az Integráció, illetve tagintézményei törekednek olyan integrált és az Integráció egészére kiter-
jedő kockázati kultúrát megteremteni, amely a kockázati étvágyukkal, a kockázattűrés mértéké-
vel összhangban biztosítja a felmerülő kockázatok azonosítását, mérését és kezelését. A koc-
kázati kultúra megteremtésének elsődleges eszközeit a belső politikák, stratégiák, szabályozá-
sok és iránymutatások, a kommunikáció és az alkalmazottak képzése jelentik.  
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A Bank kockázatvállalási hajlandóságának összhangban kell lennie azokkal a pénzügyi erőfor-
rásokkal, amelyek a lehetséges veszteségek fedezésére rendelkezésre állnak. Ennek érdeké-
ben a számszerűsíthető kockázat típusokra vonatkozóan kalkulálja a jelenlegi és a jövőbeni 
gazdasági tőkeszükségletet, valamint az 1. pillér alatti tőkeszükségletet. 
 
A Bank alapvető értéknek tekinti a prudens kockázatvállalást. Ennek érdekében a kockázatke-
zelési szervezet méri és elemzi a kockázati kitettségeket, az így nyert információkat feldolgozza, 
kockázatvállalási szabályokat alkot, kockázatkezelési rendszereket működtet. 
 
A Kockázati Politika / Kockázati Stratégia az alábbi fő pilléreken nyugszik: 

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

• üzletágak, termékek, kockázati pozíciók kockázat- és hozam profiljának feltárása és fo-
lyamatos monitoringja  

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

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

30.2. Kockázatkezelési struktúra 

Igazgatóság 
A Bank kockázati politikájáért és stratégiájáért az Igazgatóság a felelős. A testület hagyja jóvá a 
kockázatkezelés módját meghatározó alapvető keretszabályokat, valamint a módszertanok 
irányelveit. Az integrációs tagságból következően a Bank az Integráció Kockázati Politikáját / 
Kockázati Stratégiáját követi, alkalmazza az egységes kockázatkezelési szabályokat és kocká-
zatairól beszámol az Integráció központi szervének (SZHISZ-nek) és az integrációs üzleti irányí-
tó szervezetnek (MTB-nek). 
Az Igazgatóság rendszeres kockázati jelentések alapján értékeli a kockázatkezelési tevékeny-
séget és a kockázatok mértékét. Amennyiben a vállalt kockázatok mértéke nincs összhangban 
a kockázati stratégiában foglaltakkal, az Igazgatóság intézkedéseket hoz a kockázatok mérsék-
lése céljából. 
 
Felügyel őbizottság  
A Bank Felügyelőbizottságának feladata és felelőssége, hogy ellenőrizze a kockázatvállalási- 
kezelési folyamatokat. Ezen belül ellenőrzi és figyelemmel kíséri a jogszabályokban rögzített 
tőkekövetelményeknek való megfelelés érdekében a Bank által alkalmazott módszerek és rend-
szerek alkalmazásának megfelelőségét is. 
 
Refinanszírozási Hitelezési Bizottság  
A Refinanszírozási Hitelezési Bizottság működésének a célja a Bank refinanszírozási üzletme-
netéhez kapcsolódó, adott partnerbankkal megkötésre kerülő együttműködési megállapodás 
(keretszerződés) egyes keretfeltételeinek kialakításához szükséges döntések meghozatala. 
 
Eszköz-Forrás Bizottság  
Az Eszköz-Forrás Bizottság hatáskörét egyedi szinten, a Bank vonatkozásában gyakorolja. 
Az Eszköz-Forrás Bizottság hatáskörét eszköz-forrás gazdálkodás -, likviditási kockázatkezelés 
-, piaci kockázatkezelés -, jelzáloglevél és kötvény-kibocsátási -, árazási -, és belső utasítások-
ban a Bizottságra ruházott témakörben gyakorolja. 
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Kockázati Kontroll Bizottság  
A Kockázati Kontroll Bizottság hatáskörét egyedi szinten, a Bank vonatkozásában gyakorolja. 
A Kockázati Kontroll Bizottság hatáskörét működési kockázati -, kockázati politika / kockázati 
stratégia, - tőkegazdálkodás -, és belső utasításokban a Bizottságra ruházott témakörben gya-
korolja. 
 
A kockázatkezelési terület  fő feladata a prudens működést biztosító követelmények meghatá-
rozása, a kockázatvállalás és kockázatkezelés szabályainak kialakítása, a hitel-, a likviditási-, a 
piaci- működési kockázatok kezelése. 
 
Belső ellenőrzés  
A belső ellenőrzési rendszer elemei (folyamatba épített, vezetői ellenőrzés, vezetői információs 
rendszer, valamint független belső ellenőrzési szervezet) a Bank minden szervezetére, tevé-
kenységére kiterjednek, a napi tevékenységbe beépülnek és nyomon követhetők, illetve rend-
szeres visszacsatolást adnak a megfelelő vezetési, irányítási szintre. 
A kockázatvállalási, kezelési folyamatot a belső ellenőrzési szervezet rendszeresen vizsgálja. A 
vizsgálat kiterjed mind az eljárások megfelelőségére, mind azok betartására. Vizsgálatai ered-
ményeit jelenti a Bank Felügyelőbizottságnak, valamint a Bank vezetésének.  
 
Kockázatmérési és jelentési rendszer  
A Bank a hitelkockázati kitettségét a jogszabályban és az integrációs előírások szerinti módsze-
rekkel méri. 
Likviditási-, kamat- és devizaárfolyam kockázat tekintetében a kockázat figyelése és kontrollja 
alapvetően limitek felállításával történik, amelyek tükrözik a kockázati étvágyat és a piaci kör-
nyezetet. A Bank gyűjti és elemzi a működési kockázati eseményeket, a veszteségek adatait. A 
kockázatok mérésének eredményeként a Bank meghatározza a kockázatvállalás által indokolt 
gazdasági tőke mennyiségét.  
Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság negyedévente áttekinti az Bank kockázati helyzetéről 
készült jelentést.  

30.3. Kockázatcsökkentés 

Kamat- és árfolyamkockázat 

A kamat- és árfolyamkockázat csökkentésére a Bank az eszköz-forrás struktúra megfelelő ki-
alakításával törekszik.  

Hitelkockázat 

A hitelkockázat annak a kockázata, hogy a Bankot veszteség éri amiatt, hogy ügyfele, partnere 
nem teljesíti a Bankkal szembeni szerződéses kötelezettségét. 

A Bank 2018. év során stratégiai döntés alapján új hitelkihelyezési tevékenységét felfüggesztet-
te, a meglévő hitelportfolió kezelését végzi. Ennek során az ügyfelek, partnerek hitelminőségét 
és a fedezetek minőségét, értékét rendszeresen figyelemmel kíséri.  
 

A hitelkockázat vállalása előtt a Bank minősítette ügyfelei, partnerei hitelképességét és besorol-
ta őket ügyfél- illetve partnerminősítési kategóriákba. Kockázatvállalás csak megfelelő minősíté-
sű ügyfelekkel történt. Az ügyfelek, partnerek hitelminőségét rendszeresen figyelemmel kíséri.  
 
A lakossági ügyfelekkel szembeni kockázatvállalásra sztenderdizált hitelkonstrukciók és hitele-
zési folyamatok alkalmazásával került sor, amelynek eredményeként keletkezett portfoliókra az 
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ügyfelek magas száma, az egyedi kölcsönök alacsony összege, a diverzifikáció és ez által a 
kockázatok porlasztása jellemző. 
A vállalatokkal szembeni kockázatvállalásra egyedi elemzés, döntés alapján kerül sor és a fo-
lyamatos monitoring nagy hangsúlyt kap.  
Az elfogadható fedezetek körére, értékelésük módjára, a fedezeti arányra vonatkozóan szigorú 
előírásokat alkalmazott a Bank. 

30.4. Hitelkockázat 

30.4.1. Hitelminőség 

Az IFRS 9 2018. január 1-jével lépett hatályba, illetve az azt követően kezdődő beszámolási 
időszakokban érvényes. A standardot az Európai Unió (EU) elfogadta. 

Értékvesztés  

Az IFRS 9 értékvesztésre vonatkozó előírásai alkalmazandók az összes amortizált bekerülési 
értéken, vagy egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken (FVOCI) értékelt adósság 
instrumentumra, és olyan mérlegen kívüli hitelnyújtási kötelezettségekre, mint a hitelkeret és a 
pénzügyi garancia-szerződések (a továbbiakban együttesen pénzügyi eszközök). Ez eltér az 
IAS 39 értékvesztés modelljétől, amely nem volt alkalmazandó a hitelnyújtási kötelezettségválla-
lásokra és a pénzügyi garancia-szerződésekre, mivel ezek az IAS 37 Céltartalék, Függő kötele-
zettségek, és Függő követelések standard hatálya alá tartoztak. 

Az IFRS 9 értékvesztési modelljében a Bank először egyedileg értékeli a pénzügyi eszközöket, 
hogy van-e objektív bizonyíték az egyedileg jelentős hitelek értékvesztésére. Ezt követően azo-
kat az egyedileg jelentős hiteleket, amelyek értékvesztésére nincs objektív bizonyíték, illetve az 
egyedileg nem jelentős összegű hiteleket csoportosan értékeli. 

Staging /szakaszos megközelítés a várható hitelezés i veszteség meghatározására 

Az IFRS 9 egy három szakaszos megközelítést vezet be a pénzügyi eszközök értékvesztésének 
meghatározására, amelyek a kezdeti megjelenítés vagy vásárlás időpontjában teljesülnek. 

Stage 1 : 
A Bank a 12 havi várható hitelezési veszteséggel egyező mértékű értékvesztést számol el. Ez 
reprezentálja a teljes élettartamra vonatkozó várható hitelezési veszteség azon részét, amely a 
fordulónaptól számított 12 hónapon belül várható nem teljesítési események miatt keletkezik, 
feltéve, hogy a hitelkockázat nem nőtt jelentősen a kezdeti bekerülés óta. 
 
Stage 2:  
A Bank a teljes élettartamra vonatkozó várható hitelezési veszteséggel (LTECL) egyező mérté-
kű értékvesztést számol el azokra a pénzügyi eszközökre, amelyek esetében jelentős mértékű 
hitelezési kockázat növekedést tapasztalt a kezdeti bekerülés óta. Ez megköveteli a várható 
hitelezési veszteség (ECL) kiszámításához az élethosszig tartó nem teljesítési valószínűséggel 
(LTPD) történő kalkulációt, amely a pénzügyi eszköz hátralévő élettartama alatt bekövetkező 
nem teljesítési valószínűséget jelenti. Az elszámolt értékvesztés ebben a szakaszban maga-
sabb a hitelkockázat növekedésnek és a figyelembe vett hosszabb időhorizontnak köszönhető-
en, összehasonlítva a Stage 1-ben elszámolt 12 havi várható hitelezési veszteséggel. 
 
Stage 3:  
A Bank a teljes élettartamra vonatkozó várható hitelezési veszteséggel egyező mértékű érték-
vesztést számol el, azokra az értékvesztett eszközökre, amelyek nem teljesítési valószínűsége 
100% a megtérülő cash flow-k alapján. A Bank nem teljesítő definíciója összhangban van a 
szabályozói definícióval. A Stage 3 kategóriában szereplő hitelek kezelése gyakorlatilag ugya-
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naz, mint az értékvesztett hitelek kezelése az IAS 39 szerint, kivéve az alábbiakban részletezett 
homogén portfóliókat. 
Azon pénzügyi eszközök, amelyek már a bekerüléskor értékvesztettek a vásárolt vagy keletkez-
tetett értékvesztett pénzügyi eszközök (POCI) kategóriában kerülnek megjelenítésre, könyv sze-
rinti értékük tükrözi a teljes élettartamra vonatkozó várható hitelezési veszteséget. Ezen POCI 
eszközök számviteli elszámolása a későbbiekben kerül bemutatásra.  
 
A hitelkockázat jelent ős növekedése 

Az IFRS 9 szerint, amikor meghatározzuk, hogy a hitelkockázat (azaz a nem teljesítési kocká-
zat) jelentősen nőtt-e a kezdeti megjelenítés óta a Bank figyelembe veszi az összes ésszerű és 
indokolható előretekintő információt, amelynek beszerzése nem jár aránytalanul magas költség-
gel vagy erőfeszítéssel. 

Ez magában foglalja a Bank historikus tapasztalatain alapuló minőségi és mennyiségi informá-
ciókat, a hitelkockázat felmérést és az előretekintő információkat (beleértve a makrogazdasági 
tényezőket). A jelentős hitel romlás felmérése kulcsfontosságú annak meghatározásában, hogy 
mikor kell a 12 havi várható hitelezési veszteség helyett a teljes élettartamra vonatkozó várható 
hitelezési veszteséggel számolni az értékvesztést (azaz Stage 1 kategóriából Stage 2 kategóri-
ába átsorolni). A Bank által kidolgozott modell összhangban áll a belső Kockázat Kezelési eljá-
rással és kiterjed a minősítéssel és a folyamathoz kapcsolódó mutatókra, amelyeket az alábbi-
akban a modell leírások című részben tárgyalunk. 
 
Értékvesztett pénzügyi eszközök a Stage 3 kategóriá ban  

A Bank az értékvesztett IFRS 9 szerinti Stage 3 kategóriát a CRR 178. paragrafusa alapján nem 
teljesítő pénzügyi eszközöknek felelteti meg. 

Annak megállapítása, hogy egy pénzügyi eszköz értékvesztett, kizárólag a nemfizetési kocká-
zatra összpontosít, anélkül, hogy figyelembe venné a hitelkockázat-mérséklő hatásokat. Egé-
szen pontosan egy pénzügyi eszköz értékvesztett a Stage 3 kategóriában, amennyiben:  

• A Bank úgy ítéli meg, hogy az adós valószínűleg nem fizeti meg a fennálló kötelezett-
ségeit. A meghatározás magában foglalhat átstrukturálási eseményeket, amikor a hitel-
felvevőnek engedményt adtak, vagy olyan gazdasági vagy jogi okokat, amelyek kvalita-
tív indikátorai az értékvesztésnek; vagy  

• Az adós által fizetendő szerződéses kötelezettségek (tőke vagy kamat) több mint 90 
napja lejártak.  

 
Az értékvesztettnek (credit impaired) minősített pénzügyi eszközök esetében a várható hitelezé-
si veszteségen (ECL) alapuló képzett értékvesztés fedezi a Bank által várhatóan elszenvedett 
veszteséget. A várható hitelezési veszteségek (ECL-ek) becslése egyedileg történik a nem-
homogén portfoliók esetében vagy a homogén portfoliókra a Bank ECL modelljén keresztül port-
folió alapú paramétereket alkalmazva kerül becslésre az egyes pénzügyi eszközökre.  
 
A várható hitelezési veszteségek (ECL-ek) kalkulálásakor figyelembe vannak véve a gazdasági 
előrejelzések. A teljes élettartamra vonatkozó várható hitelezési veszteség 1) a Bankot megillető 
esedékes szerződéses cash flow-k és 2) az általa várt befolyó cash flow-k valószínűséggel sú-
lyozott jelenértékének különbségeként kerül becslésre.  
 
Egy pénzügyi eszköz sorolható a nem teljesítő kategóriába anélkül, hogy értékvesztett lenne 
(azaz nem várható hitelezési veszteség). Ennek oka lehet a biztosíték értéke. A Bank ECL szá-
mítása negyedéves alapon történik.  
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Default 

A Bank a CRR szerinti default definíciót használja a veszteség események elsődleges indikáto-
raként. Default, mint veszteség esemény akkor következik be, amikor: 

• a kötelezettség több mint 90 napja késedelmes bármely materiális hitelkötelezettség 
esetén; 

• egy bizonyos esemény vagy információ alapján az adós nem valószínű, hogy teljes 
egészében teljesíti a kötelezettségét, a biztosíték bevonása nélkül;  

• a fizetési nehézségekkel küzdő adós kötelezettsége átstrukturálásra kerül, azaz változ-
nak a szerződéses feltételek, amely jelentős veszteséget okoz; 

• az adós csődeljárás, vagy hasonló adósvédelmi eljárás alatt áll.  
 
Vásárolt vagy keletkeztetett értékvesztett pénzügyi  eszközök  

Egy pénzügyi eszközt akkor nevezünk vásárolt vagy keletkeztetett értékvesztett pénzügyi esz-
köznek, amennyiben objektív bizonyíték van az értékvesztésre már a kezdeti megjelenítéskor 
(vagyis a kockázatkezelés által nem-teljesítőként lett minősítve). Ezeket a nem-teljesítő eszkö-
zöket röviden POCI pénzügyi eszközöknek hívjuk. A beszerzési ár vagy a valós érték jellemző-
en magában foglalja a teljes élettartamra vonatkozó várható hitelezési veszteséget, így a kezde-
ti megjelenítéskor az értékvesztés már nem kerül külön elszámolásra. A POCI pénzügyi eszkö-
zök követő értékelése úgy történik, hogy a teljes élettartamra vonatkozó várható hitelezési vesz-
teséget (LTECL) figyelik, és minden további változás az LTECL-ben, akár pozitív, akár negatív 
az eredménykimutatásban kerül elszámolásra, mint hitelezési veszteség.  

 
Writte off /Leírások 

Amikor a Bank-nek nincs ésszerű oka, hogy várja a pénzügyi eszköz megtérülését, a hitel 
és/vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (részben vagy teljes mértékben) leírásra kerül. Ez 
az az eset, amikor a Bank megállapítja, hogy a kölcsön felvevőnek nincs olyan eszköze, vagy 
jövedelemforrása, amelyek elegendő cash flow-t generálnának a leírandó összeg visszafizeté-
sére. A leírás kivezetési eseménynek minősül. A Bank végrehajtási eljárást kezdeményezhet a 
leírt követelés behajtására. A végrehajtás során keletkező megtérülések értékvesztés vissza-
írást eredményeznek, amely az egyedi eredménykimutatás hitelezési veszteségek során kerül 
bemutatásra.  

 
30.4.2. Modell leírás – Várható hitelezési veszteség 

Stage meghatározás 

Kezdeti megjelenítéskor egy nem POCI pénzügyi eszköz Stage 1 kategóriába kerül. Amennyi-
ben a hitelkockázat jelentősen nő a pénzügyi eszköz átsorolásra kerül a Stage 2 kategóriába. A 
hitelkockázat jelentős növekedése a minősítéshez és a folyamathoz kapcsolódó mutatók segít-
ségével kerül meghatározásra, ami az alábbiakban kerül ismertetésre. Ezzel ellentétben a 
pénzügyi eszköz Stage 3 kategóriába sorolása az adós nem teljesítő státuszán alapul.  

Minősítéshez kapcsolódó mutatók: A partner nem teljesítési valószínűségek (PD-k) dinamikus 
változása alapján – amely kapcsolódik az ügyfél összes tranzakciójához – a Bank összehason-
lítja a beszámolás időpontjában érvényes teljes élettartamra vonatkozó PD-t, a kezdeti megjele-
nítéskor fennállt várakozásaival. A historikusan megfigyelt viselkedési ismérvekben történő mig-
ráció és az elérhető előretekintő információk alapján megállapítható egy várható rating besoro-
lás. Ennek a felosztásnak egy kvantilse – amely meg van határozva minden egyes partnerosz-
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tályhoz – lesz a küszöbérték. Amennyiben a fennmaradó élettartamra vonatkozóan a jelenlegi 
várakozásoknak megfelelő ügylet PD meghaladja a vonatkozó PD küszöbértéket, úgy a pénz-
ügyi eszköz jelentősen romlott. A Stage 2 besorolás indikátoraként használt küszöbértékek 
meghatározása szakértői vélemény alapján történik és évente validálják.  

Folyamathoz kapcsolódó mutatók: A meglévő kockázatkezelési mutatókból kerülnek származta-
tásra, amelyek lehetővé teszik a Bank számára, hogy meghatározza, hogy a pénzügyi eszközök 
hitelkockázata jelentősen nőtt-e. Ilyen mutatók: Az adós kötelezően külön figyelendő kategóriá-
ba/adóslistára került-e, kötelezően workout státuszba került-e, a késett napok száma 30 vagy 
annál több nap, vagy az ügylet átstrukturálásra került.  

Folyamatosan, amíg egy vagy több mutató feltétele teljesül és a pénzügyi eszköz nem kerül 
nem-teljesítő kategóriába, az eszköz Stage 2-ben marad. Amennyiben egyik mutató feltétele 
sem teljesül és a pénzügyi eszköz nem esik nem-teljesítő kategóriába, az eszköz visszasoro-
landó Stage 1 kategóriába. Nem teljesítés esetén a pénzügyi eszköz Stage 3 kategóriába kerül. 
 
Várható élettartam-modell 

Egy pénzügyi eszköz várható élettartama kulcsfontosságú tényező a teljes élettartamra vonat-
kozó várható hitelezési veszteség meghatározásban. A teljes élettartamra vonatkozó várható 
hitelezési veszteség reprezentálja a pénzügyi eszköz várható élettartama folyamán felmerülő 
nem-teljesítési eseményeket. A Bank a várható hitelezési veszteséget a felmerülő nem-
teljesítési kockázat alapján, arra a maximális szerződéses periódusra (beleértve az adós futam-
idő hosszabbítási opcióját is) számolja, amely ki van téve a hitelkockázatnak.  

A lakossági folyószámlahitelek, hitelkártyák és a vállalati rulírozó hitelek egyaránt tartalmaznak 
hitel és le nem hívott függő kötelezettség elemet. Ezeknek a látra szóló konstrukcióknak a vár-
ható élettartama meghaladja a szerződéses élettartamukat, mivel ezek tipikusan csak akkor 
kerülnek megszüntetésre, amikor a Bank tudatába kerül a hitelkockázat növekedésnek. A vár-
ható élettartamok meghatározása historikus információkon, és a Bank olyan hitelkockázat-
kezelési eszközein, mint a hitelkeret csökkentés, vagy hitelkeret törlés alapján történik. A kocká-
zatkezelés egyedileg értékeli ezeket a kereteket a várható hitelezési veszteség meghatározásá-
hoz. 
 
Előretekint ő információk 

Az IFRS 9 szabályai szerint, a hitelezési veszteségre megképzett értékvesztés elérhető ésszerű 
és indokolható előretekintő információkon alapul, amely figyelembe veszi a múltbeli eseménye-
ket, a jelenlegi körülményeket és a jövőre vonatkozó előrejelzéseket. 

A hitelezési veszteségre megképzendő értékvesztés megállapításához az előretekintő informá-
ciókat a Bank két kulcstényező segítségével illeszti be: Alap szcenárióként a Bank felhasználja 
a Magyar Nemzeti Bank által adott makroökonómiai előrejelzéseket. Ezek az előrejelzések 
számos makrogazdasági mutatót lefednek (pl. GDP, munkanélküliségi ráta) és tükrözik a szabá-
lyozói véleményt az említett változók legvalószínűbb alakulásáról általában az elkövetkezendő 
két évre vonatkozóan, negyedévente frissítve. 

Ebből az alap szcenárióból a stressz-teszt környezet segítségével több forgatókönyv készül. Ez 
a környezet számos gazdasági forgatókönyv hatását generálja, és a többéves PD-görbék alap-
jául szolgál a különböző minősítési és partnerkategóriák esetében, amelyeket a pénzügyi esz-
közök várható hitelezési veszteségének kiszámításánál és a hitelminőség jelentős romlásának 
megállapításához alkalmaznak. 

A jövőbeni információk általános felhasználását, beleértve a makrogazdasági tényezőket, vala-
mint a rendkívüli tényezőket figyelembe vevő kiigazításokat, a Bank kockázatkezelése monito-
rozza. 
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Feltételezések és becslési technikák 
Az IFRS 9 standard nem tesz különbséget az egyedileg jelentős és egyedileg nem jelentős 
pénzügyi eszközök között, ezért a Bank valamennyi pénzügyi eszközére vonatkozóan a várható 
veszteséget egyedileg számítja ki. 
A várható hitelezési veszteség (ECL) mérésére a Bank által használt három fő összetevő: PD, 
Loss Given Default (LGD) és Exposure at Default (EAD). 
A jövőbeli gazdasági viszonyok előrejelzésének beépítése a várható hitelezési veszteség méré-
sébe befolyásolja a hitelezési veszteséget valamennyi szakaszban. Az élettartam alatt várható 
hitelezési veszteségek kiszámítása érdekében a Bank számításai magában foglalják a gazda-
sági előrejelzéseket tükröző migrációs mátrixokból származó megfelelő élettartamú PD-ket. 
A Stage 3-as kategória várható hitelezési veszteség számítása különbséget tesz homogén és 
nem homogén portfóliók, valamint vásárolt vagy eredetileg értékvesztett tranzakciók között. 
Azokra a tranzakciókra, amelyek Stage 3 besorolásúak és homogén portfólióban szerepelnek, 
hasonló megközelítést alkalmaz a Bank, mint a Stage 1 és Stage 2 tranzakciókra. Mivel a Stage 
3 tranzakciók nem teljesítőek, a nem teljesítés valószínűsége 100%. 
Az alábbiakban a becslési technikák bemeneti tényezőinek részletesebb ismertetése található. 
Az ügyfelek egy éves PD értéke saját belső PD modellből származik. A Bank PD-t rendel min-
den saját kitettségre vonatkozó releváns ügyfél hitelkockázathoz. 
Az ügyfelekhez rendelt minősítési kategóriák belsőleg fejlesztett minősítési modellekből szár-
maznak, amelyek konzisztens és ügyfelenként jelentős kritériumokat határoznak meg és egy 
adott ügyfélhez meghatározott kritériumok alapján minősítési fokozatot rendelnek hozzá. A krité-
riumok köre az adott ügyfélszegmensre jellemző információs halmazból generálódik, beleértve 
az általános fogyasztói magatartást, a pénzügyi és külső adatokat. Az alkalmazott módszerek a 
statisztikai scoring alapú modellektől a szakértői alapú modellekig terjednek, figyelembe véve a 
releváns rendelkezésre álló mennyiségi és minőségi információkat. A szakértői alapú modell 
általában a „Központi kormányzatok és központi bankok”, „Intézmények és vállalatok” kitettségi 
osztályok ügyfelei esetében kerül alkalmazásra, a „Vállalati” szegmenst kivéve. Ez utóbbi, vala-
mint a kiskereskedelmi szegmens esetében általában a statisztikai scoring vagy mindkét meg-
közelítést kombinálva alkalmazó hibrid modell van használatban. A mennyiségi minősítési mód-
szertanokat az alkalmazható statisztikai modellezési technikák, mint például a logisztikus reg-
resszió alapján került kidolgozásra. 
Az egyéves PD-k feltételes átmeneti mátrixok használatával többéves PD görbékre is kiterjed-
nek. A becslési folyamat első lépése a cikluson át tartó (through-the-cycle (TTC)) mátrixok ki-
számítása, amelyek többéves minősítési előzményekből származnak. A következő két évre 
gazdasági előrejelzések állnak rendelkezésre. Ezeket az előrejelzéseket arra használjuk, hogy a 
TTC mátrixokat „point-in-time” (PIT) rating migrációs mátrixokká alakítsuk át. 
Az LGD definiálható úgy, mint a veszteség intenzitása az ügyfelek nem teljesítése esetén. Egy 
becslést ad nem teljesítés esetén a vissza nem állítható kitettségnek a mértékéről és így rögzíti 
a veszteség súlyosságát. Koncepcionálisan az LGD becslések függetlenek az ügyfelek nem 
teljesítési valószínűségétől. Az LGD modellek biztosítják, hogy az ügyfél bedőlésekor keletkező 
veszteségek főbb tényezői (pl. a biztosítékok különböző szintje és mértéke, az ügyfél, ügylet 
típus vagy szenoritás) az egyes LGD tényezőkben tükröződnek. LGD-modelljeinkben biztosíték-
típus-specifikus LGD-paramétereket rendelünk a fedezett kitettséghez.   
A hitelkockázati kitettség (EAD) a pénzügyi eszköz élettartama alatt a várható visszafizetési 
profilok figyelembevételével modellezhető. Az EAD-érték kiszámításához speciális hitelkonver-
ziós faktorokat (CCF) alkalmazunk. Az EAD: a fizetésképtelenség bekövetkezésének pillanatá-
ban az ügyféllel szemben fennálló hitelkockázati kitettség várható összege. Azokban az esetek-
ben, amikor egy ügylet ki nem használt kereteket tartalmaz, a ki nem használt keret egy része 



 Takarék Jelzálogbank Nyrt. 
Megjegyzések a Egyedi Pénzügyi Beszámolóhoz  
 

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

67 
 

hozzáadódik a kitettség értékéhez, annak érdekében, hogy megfelelően tükrözze a várható ki-
tettség értéket nem teljesítés esetén. 
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Az IFRS 9 által előírt hitelkockázati táblák az alábbiakban kerülnek bemutatásra. 

 

Hitelkockázati kitettség 

2019. december 31. 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 POCI 

Összesen 12-havi várható 
hitelezési veszte-

ség (ECL) 

Élettartami várható 
hitelezési veszte-

ség (ECL) 

Élettartami várható 
hitelezési veszte-

ség (ECL) 

Vásárolt vagy kele t-
keztetett értékvesz-
tett pénzügyi esz-

köz 

Bruttó könyv szerinti érték eszköz típusonként 
 

Készpénz 0 0 0 0 0 

Befektetési besorolás 0 0 0 0 0 

Számlakövetelések központi bankokkal 
szemben 

915 0 0 0 915 

Befektetési besorolás 915 0 0 0 915 

Egyéb látra szóló betétek 155 0 0 0 155 

Befektetési besorolás 155 0 0 0 155 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt értékpapírok 

43 726 0 0 0 43 726 

Befektetési besorolás 43 726 0 0 0 43 726 

Amortizált bekerülési értéken értékelt érték-
papírok 

999 0 0 0 999 

Befektetési besorolás 999 0 0 0 999 

Bankközi kitettség 234 396 0 0 0 234 396 

Befektetési besorolás 234 396 0 0 0 234 396 

Lakossági 49 373 6 650 2 784 0 58 807 

Befektetési besorolás 46 995 5 755 0 0 52 750 

Default besorolás 419 107 2 784 0 3 310 

Nem-befektetési besorolás 1 959 788 0 0 2 747 

(folytatás a következő oldalon) 
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2019. december 31. (folytatás)  

Stage 1  Stage 2  Stage 3  POCI 

Összesen  12-havi várható 
hitelezési veszte-

ség (ECL)  

Élettartami várható 
hitelezési veszte-

ség (ECL)  

Élettartami várható 
hitelezési veszte-

ség (ECL)  

Vásárolt vagy kele t-
keztetett értékvesz-
tett pénzügyi esz-

köz  

Bruttó könyv szerinti érték eszköz típusonként   

Vállalati 9 0 0 0 9 

Befektetési besorolás 9 0 0 0 9 

Default besorolás 0 0 0 0 0 

Nem-befektetési besorolás 0 0 0 0 0 

Előlegek 1 303 0 12 0 1 315 

Befektetési besorolás 1 303 0 0 0 1 303 

Default besorolás 0 0 12 0 12 

Nem-befektetési besorolás 0 0 0 0 0 

Bruttó könyv szerinti érték összesen  330 876  6 650 2 796 0 340 322 

Értékvesztés 25 405 572  1 002 

Könyv szerinti érték összesen 330 851 6 245 2 224 0 339 320 
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2018.december 31 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 POCI 

Összesen 12-havi várható 
hitelezési veszte-

ség (ECL) 

Élettartami várható 
hitelezési veszte-

ség (ECL) 

Élettartami várható 
hitelezési veszte-

ség (ECL) 

Vásárolt vagy kelet-
keztetett értékvesz-
tett pénzügyi eszköz  

Bruttó könyv szerinti érték eszköz típusonként 
 

Készpénz 0 0 0 0 0 

Számlakövetelések központi bankokkal 
szemben 

324 0 0 0 324 

Egyéb látra szóló betétek 990 0 0 0 990 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt értékpapírok 

39 295 0 0 0 39 295 

Bankközi kitettség 181 786 0 0 0 181 786 

Befektetési besorolás 181 786 0 0 0 181 786 

Lakossági 60 165 6 026 3 858 0 70 049 

Befektetési besorolás 57 870 5 577 0 0 63 447 

Default besorolás 0 0 3 858 0 3 858 

Nem-befektetési besorolás 2 295 449 0  2 744 

Vállalati 4 281 0 2 791 0 7 072 

Befektetési besorolás 4 281 0 0 0 4 281 

Default besorolás 0 0 2 791 0 2 791 

Előlegek 188 0 3 0 191 

Befektetési besorolás 188 0 0 0 188 

Default besorolás 0 0 3 0 3 

Bruttó könyv szerinti érték összesen  287 029  6 026 6 652 0 299 707 

Értékvesztés 88 460 2 540 0 3 086 

Könyv szerinti érték összesen 286 941 5 566 4 114 0 296 621 
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2018. január 01 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 POCI 

Összesen 12-havi várható 
hitelezési veszte-

ség (ECL) 

Élettartami várható 
hitelezési veszte-

ség (ECL) 

Élettartami várható 
hitelezési veszte-

ség (ECL) 

Vásárolt vagy kele t-
keztetett értékvesz-
tett pénzügyi esz-

köz 

Készpénz 0 0 0 0 0 

Számlakövetelések központi bankokkal 
szemben 

347 0 0 0 347 

Egyéb látra szóló betétek 302 0 0 0 302 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt értékpapírok 40 758 0 0 0 40 758 

Bankközi kitettség 144 193 0 0 0 144 193 

Befektetési besorolás 144 193 0 0 0 144 193 

Lakossági 70 900 725 7 328 0 78 953 

Befektetési besorolás 70 900 725 44 0 71 669 

Default besorolás 0 0 7 284 0 7 284 

Vállalati 7 404 0 1 676 0 9 080 

Befektetési besorolás 7 404 0 0 0 7 404 

Default besorolás 0 0 1 676 0 1 676 

Előlegek 1 599 0 0 0 1 599 

Bruttó könyv szerinti érték összesen  265 504  725 9 004 0 275 232 

Értékvesztés 163 50 4 391 0 4 604 

Könyv szerinti érték összesen 265 341 675 4 613 0 270 628 
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2019. december 31. Bruttó kitettség Értékvesztés Könyv szerinti érték 

Értékvesztett eszközök (stage 3)    

Lakossági egyéb hitel 846 279 567 

Lakossági jelzáloghitel 1 938 281 1 657 

Előlegek 12 12 0 

Értékvesztett eszközök összesen  2 796 572 2 224 

 

2019. december 31. 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 

Összesen 12-havi várható hitelezési 
veszteség (ECL) 

Élettartami várható hite-
lezési veszteség (ECL) 

Élettartami várható hite-
lezési veszteség (ECL) 

Egyedi 0 270 107 377 

Csoportos 25 135 465 625 

Összesen 25 405 572 1 002 

 

2018. december 31. 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 

Összesen 12-havi várható hitelezé-
si veszteség (ECL) 

Élettartami várható hite-
lezési veszteség (ECL) 

Élettartami várható hite-
lezési veszteség (ECL) 

Egyedi 0 377 1 534 1 911 

Csoportos 88 83 1 004 1 175 

Összesen 88 460 2 538 3 086 
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Értékvesztés mozgástábla 
 

Eszköz típus 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 POCI 

Összesen 12-havi várható 
hitelezési vesz-

teség (ECL) 

Élettartami vár-
ható hitelezési 

veszteség (ECL)  

Élettartami vár-
ható hitelezési 

veszteség (ECL)  

Vásárolt vagy 
keletkeztetett 
értékvesztett 

pénzügyi eszköz  

Értékvesztés 2018. január 1-én 163  50 4 391 0 4 604 

Eredményhatással járó mozgások       

Átsorolások:      

Átsorolás Stage 1 kategóriából Stage 2 kategóriába -13 443 0 0 430 

Átsorolás Stage 1 kategóriából Stage 3 kategóriába -7 0 75 0 68 

Átsorolás Stage 2 kategóriából Stage 3 kategóriába 0 -12 18 0 6 

Átsorolás Stage 3 kategóriából Stage 2 kategóriába 0 9 -53 0 -44 

Átsorolás Stage 2 kategóriából Stage 1 kategóriába 1 -22 0 0 -21 

Átsorolás Stage 3 kategóriából Stage 1 kategóriába 5 0 -238 0 -233 

Új vásárolt vagy keletkeztetett pénzügyi eszköz 6 0 14 0 20 

Változás a PD-ben/LGD-ben/EAD-ben -43 -3 43 0 -3 

Egyéb eredményhatással nem járó mozgások       

Az időszakban kivezetett pénzügyi eszközök -24 -5 -1 712 0 -1 741 

Értékvesztés 2018. december 31-én 88 460 2 538 0 3 086 
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Eszköz típus 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 POCI 

Összesen 
12-havi várha-
tó hitelezési 
veszteség 

(ECL) 

Élettartami 
várható hitele-
zési veszteség 

(ECL) 

Élettartami 
várható hitele-
zési veszteség 

(ECL) 

Vásárolt vagy 
keletkeztetett 
értékvesztett 
pénzügyi esz-

köz 

Értékvesztés 2019. január 1-én 88  460 2 538 0 3 086 

Eredményhatással járó mozgások  
     

Átsorolások:      
Átsorolás Stage 1 kategóriából Stage 2 kategóriába -3 15 0 0 12 

Átsorolás Stage 1 kategóriából Stage 3 kategóriába -2 0 31 0 29 

Átsorolás Stage 2 kategóriából Stage 1 kategóriába 1 -10 0 0 -9 

Átsorolás Stage 2 kategóriából Stage 3 kategóriába 0 -14 62 0 48 

Átsorolás Stage 3 kategóriából Stage 1 kategóriába 1 0 -57 0 -56 

Átsorolás Stage 3 kategóriából Stage 2 kategóriába 0 2 -16 0 -14 

Új vásárolt vagy keletkeztetett pénzügyi eszköz 5 8 0 0 13 

Változás a PD-ben/LGD-ben/EAD-ben 0 -56 -133 0 -189 

Egyéb eredményhatással nem járó mozgások  
     

Az időszakban kivezetett, nem leírt pénzügyi eszközök  -65  -1 853 0 -1 918 

Értékvesztés 2019. december 31-én 23 405 572 0 1 002 
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Céltartalék mozgástábla 
 

Eszköz típus 
Stage 1 Stage 2 Stage 3 

Összesen 
12-havi ECL Élethosszig tartó 

ECL 
Élethosszig tartó 

ECL 

Kockázati céltartalék 2018. január 1-én 6 0 3 9 

Eredményhatással járó mozgások 
    

Átsorolások:     
Átsorolás Stage 1 kategóriából Stage 2 kategóriába 0 5 0 5 

Átsorolás Stage 1 kategóriából Stage 3 kategóriába 0 0 1 1 

Új vásárolt vagy keletkeztetett pénzügyi eszköz 1 0 0 1 

Változás a PD-ben/LGD-ben/EAD-ben -1 0 -1 -2 

Egyéb eredményhatással nem járó mozgások     

Az időszakban kivezetett pénzügyi eszközök -2 0 -1 -3 

Kockázati céltartalék 2018. december 31-én 4 5 2 11 

Kockázati céltartalék 2019. január 1-én 4 5 2 11 

Eredményhatással járó mozgások     

Átsorolások:     

Átsorolás Stage 3 kategóriából Stage 1 be 0 0 -1 -1 

Változás a PD-ben/LGD-ben/EAD-ben -3 -4 0 -7 

Egyéb eredményhatással nem járó mozgások     

Az időszakban kivezetett pénzügyi eszközök 0 0 0 0 

Kockázati céltartalék 2019. december 31-én 1 1 1 3 
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Hitelkockázati kitettség a hitelkereteken és a bankgaranciákon 
 

2019. december 31. 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 

Összesen 12-havi várható h i-
telezési veszteség 

(ECL) 

Élettartami várható 
hitelezési veszteség 

(ECL) 

Élettartami várható 
hitelezési veszteség 

(ECL) 
Lakossági hitelkockázati kitettség 470 4 64 538 

Hitelkockázati kitettség összesen 470 4 64 538 

 

2018. december 31. 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 

Összesen 12-havi várható h i-
telezési veszteség 

(ECL) 

Élettartami várható 
hitelezési veszteség 

(ECL) 

Élettartami várható 
hitelezési veszteség 

(ECL) 
Lakossági hitelkockázati kitettség 1 5 2 8 

Hitelkockázati kitettség összesen 1 5 2 8 

 

2018. január 01. 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 

Összesen 12-havi várható h i-
telezési veszteség 

(ECL) 

Élettartami várható 
hitelezési veszteség 

(ECL) 

Élettartami várható 
hitelezési veszteség 

(ECL) 
Lakossági hitelkockázati kitettség 3 070 1 10 3 081 

Bankközi hitelkockázati kitettség 338 0 0 338 

Hitelkockázati kitettség összesen 3 408 1 10 3 419 
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30.4.3. Átstrukturált hitelek 
 
Átstrukturált követelésként a Bank az olyan engedményt tartalmazó követelést tartja nyilván, 
amely esetében a követelést keletkeztető eredeti szerződés módosítására a nem fizetés elkerü-
lése érdekében azért került sor, mert az adós a visszafizetési kötelezettségének az eredeti 
szerződéses feltételek szerint nem tud, vagy az engedmény hiányában nem tudna eleget tenni. 
 
Az átstrukturált követelésként történő nyilvántartás szempontjából a Bank engedménynek tekin-
ti: 

a) a szerződés korábbi feltételeinek módosítását annak érdekében, hogy a pénzügyi nehé-
zségekkel küzdő kötelezett az adósságszolgálati kötelezettségének eleget tudjon tenni, 
és amelyet a Bank nem biztosított volna, ha a kötelezettnek nincsenek pénzügyi nehé-
zségei, 

b) a kölcsönszerződés részleges vagy teljes újrafinanszírozását, amelyet a Bank nem biz-
tosított volna, ha a kötelezettnek nincsenek pénzügyi nehézségei, 

c) abban az esetben, ha a korábbi és a módosított feltételek közötti eltérések a kötelezett 
javát szolgálják, és a módosított feltételek kedvezőbbek, mint azok, amelyeket a Bank 
más, hasonló kockázati sajátosságokkal rendelkező ügyfele részére biztosítana. 

 
Az engedménynek minősülő szerződésmódosítás esetei: 

a) Az engedménynek minősülő szerződésmódosítás vonatkozhat többek között: 
• a visszafizetések (kamat-, illetve a tőketörlesztések) átmeneti időre (türelmi időre) 

történő elhalasztására,  
• részletfizetésre,  
• a kamatok mértékének megváltoztatására, átárazására (például kamatkedvez-

mény formájában),  
• a kamatok tőkésítésére,  
• a devizanem megváltoztatására,  
• a hitel futamidejének meghosszabbítására,  
• a törlesztések átütemezésére,  
• a megkövetelt fedezet, biztosíték mértékének csökkentésére, más fedezettel, biz-

tosítékkal való kicserélésére, a fedezettől való eltekintésre (fedezetkiengedésre),  
• újabb szerződéses feltételek kialakítására, az eredeti feltételek egy részének 

megszüntetésére. 
b) Az engedménynek minősülő szerződésmódosítás alapján sor kerülhet a felek vagy a kö-

telezett és az eredeti hitelező kapcsolt vállalkozása között olyan kiegészítő megállapo-
dásra vagy új szerződés megkötésére, amely a felmondott vagy a fel nem mondott ere-
deti szerződés miatt fennálló tartozás (tőke-, illetve kamattartozás) törlesztése céljára 
nyújtott új hitelre. Illetve a kockázat növekedésének elkerülését és a veszteség mérsék-
lését szolgáló további kötelezettségvállalásra vonatkozik, amely esetben ezen kiegészítő 
megállapodás, illetve kapcsolódó új szerződés miatt a Banknál keletkezett követelések is 
átstrukturált követelésnek minősülnek. 

 
A Bank nem tekinti átstrukturálásnak a következő eseteket: 

a) az olyan hiteleket, amelyek szerződésmódosítására a piaci feltételek változása miatt ke-
rült sor, és amelynek során a felek a hasonló típusú szerződésekre vonatkozó piaci vagy 
a hasonló kockázati profillal rendelkező hitelfelvevők számára is elérhető feltételekben 
állapodnak meg, és az adós fizetőképessége azt igazolja, hogy képes lesz kötelezettsé-
gét a szerződés szerint teljesíteni;  
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b) működési, illetve forgóeszköz finanszírozási céllal nyújtott rövidlejáratú hitelkeretek (fo-
lyószámlahitel, rulírozó hitel) meghosszabbítása, kivéve, ha a meghosszabbításra a nap-
tári negyedéven belül már második alkalommal került sor; 

c) olyan éven túli, az adósságszolgálatot minden esetben határidőre teljesítő - probléma-
mentes - hitelek meghosszabbítása, melyek új hitel-előterjesztésként minden valószínű-
ség szerint most is elfogadásra kerülnének; 

d) a Bank vonatkozó belső szabályzatai (Fedezetértékelési szabályzat) alapján alacsony 
kockázatú biztosítékkal 100%-ban fedezett hitelek meghosszabbítása (az adós teljesíté-
sétől függetlenül nem várható veszteség); 

e) technikai jellegű meghosszabbítás (az új szerződéskötés elhúzódása miatti átmeneti 
hosszabbítás); 

f) a futamidőn belüli törlesztési ütemezés módosítását, amennyiben a módosítás utáni 
ütemezés nem elégíti ki a ballon/bullet ügylet definícióját 

A fenti esetek csak akkor nem minősülnek átstrukturálásnak, ha a hosszabbításra nem az adós 
nemfizetésének elkerülése érdekében kerül sor, valamint a meghosszabbítás legfeljebb a hatá-
lyos szerződésben meghatározott futamidővel megegyező időtartamra szól.  
 
A Bank nem teljesítő átstrukturálásként kezeli az alábbi eseteket: 

a) a módosított szerződés a módosítást megelőzően nem teljesítőnek minősült, vagy a mó-
dosítás hiányában az eredeti annak minősülne, 

b) a szerződésmódosítás részleges vagy teljes adósság elengedést tartalmaz, 
c) más adósság tekintetében nyújtott engedménnyel egy időben vagy ahhoz közeli idő-

pontban az adós a Bankkal szemben fennálló, a nem teljesítő kitettség körébe eső vagy 
az engedmény hiányában annak minősülő hitele vonatkozásában kamatfizetést vagy tő-
ketörlesztést teljesített, 

d) a fedezet érvényesítésével teljesített visszafizetést magában foglaló szerződésmódosí-
tás, ha a módosítás engedményt is magában foglal. 

 
A Bank a monitoring indikátorok értékelése alapján az ügyfelek hitelkockázatát a nemteljesítő 
átstrukturálás esetében problémás/default ügyfél monitoring fokozatokba sorolja be és Stage3 
minősítési kategóriát kap. 
 
Monitoring fokozatok megváltoztatása/felgyógyulás 

• Átstrukturált teljesítő ügyletek teljes gyógyulási periódusa 730 nap (ezen időszak alatt 
nem lehet 30 napot meghaladó jelentős késedelem), sikeres gyógyulás után kerülhet 
normál vagy fokozott monitoring ügyfélkezelésbe. 

• Nem teljesítő – átstrukturált, vagy default – átstrukturált ügyletek  gyógyulási periódusa 
365 nap (ezen időszak alatt nem lehet jelentős késedelem) sikeres gyógyulás után ke-
rülhet preventív/intenzív ügyfélkezelésbe. 

 
Átstrukturált hitelek minősítése: 

• Az átstrukturált hitelek minősítése havonta, a teljes minősítés negyedévente történik. 
• Az átstrukturált hitelek besorolásra kerülnek a teljesítő, illetve nem teljesítő ügyletek kö-

zé, valamint a Stage kategóriákba. A besorolások figyelembe veszik az átstrukturálás 
okát, valamint hogy a jogszabályi feltételek alapján az átstrukturált ügylet milyen sza-
kaszban van. 

• A rögzített materialitási küszöbértéket el nem érő átstrukturált hitelek minősítése csopor-
tos értékelés alapján történik. Amennyiben az átstrukturált hitel kiemelkedően kockáza-
tosnak minősül Egyedi minősítési eljárás alá vonható. 
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Átstrukturált hitelállomány hiteltípusonkénti bontásban: 

2019. december 31. Bruttó kitettség Értékvesztés Könyvszerinti érték 

Lakossági kitettség 6 063 142 5 921 

Vállalati kitettség 306 35 271 

Összesen 6 369 177 6 192 

 

2018. december 31. Bruttó kitettség Értékvesztés Könyvszerinti érték  

Lakossági kitettség 8 013 467 7 546 

Vállalati kitettség 372 55 317 

Összesen 8 385 522 7 863 

 

2018. január 01. Bruttó kitettség Értékvesztés Könyvszerinti érték  

Lakossági kitettség 6 756 2 365 4 391 

Vállalati kitettség 383 57 326 

Összesen 7 139 2 422 4 717 

 
30.4.4. Biztosítékok és más hitelminőség javítási lehetőségek 
 
A Bank – a fennálló kitettségei vonatkozásában, a kockázatvállalás során alkalmazott - hitelkoc-
kázati biztosítékai: 
 
Ingatlan fedezetek 

A Bank területén lévő – hosszútávon értékálló – ingatlanon alapított jelzálogjogot (járulékos 
vagy önálló jelzálogjog, ill. különvált zálogjog) fogadott el biztosítékként. 
Az ingatlanok értékelését a hiteldöntéstől független ingatlanvagyon-értékelők végzik, akik a hi-
telbiztosítéki értéket konzervatív módon állapítják meg.  
 
Állami, illetve GHG Zrt. vagy AVGHA készfizet ő kezesség 

A fedezetként elfogadott állami és garantőri kezességvállalások mindegyike törvényben rögzí-
tett, illetve elsőrangú készfizető kezesség, az állami kezességre érvényes szabályokat jogsza-
bályi rendelkezések tartalmazzák.  
 
Óvadék 

Az óvadék tárgya készpénz, betét és értékpapír lehet. 
 
Egyéb 

A fentieken túl a Bank a hitelkockázatát egyéb ingó zálogjoggal, engedményezéssel csökkenti. 
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A fedezetek teljes mértékben a hitelállományhoz kapcsolódnak. A saját hitelezéshez kapcsolódó 
jelzálogfedezeteket a Bank hitelbiztosítéki értéken (diszkontált piaci értéken), a többi fedezetet 
pedig a saját értékén (például engedményezés esetén az engedményezett összegen) tartja 
nyilván. Az egyéb fedezetek kategória a biztosítások értékét tartalmazza. 
 
Az alábbi táblázat tartalmazza a Bank fedezeteit: 
 2019. 

december 31. 
2018. 

december 31. 
2018. 

január 1. 
Jelzálogjog 719 055 799 815 679 463 

Óvadék 12 26 32 

Kapott kezességek 14 158 1 879 2 371 

Egyéb fedezetek, biztosítékok 0 0 0 

Összesen  733 225 801 720 681 866 

 
A fedezetek teljes mértékben a hitelállományhoz kapcsolódnak. A saját hitelezéshez kapcsolódó 
jelzálogfedezeteket a Bank hitelbiztosítéki értéken (diszkontált piaci értéken), a többi fedezetet 
pedig a saját értékén (például engedményezés esetén az engedményezett összegen) tartja 
nyilván. Az egyéb fedezetek kategória a biztosítások értékét tartalmazza. 
 
Az alábbi táblázat a maximális hitelkockázati kitettséget mutatja be: 

 2019. 
december 31. 

2018. 
december 31. 

2018. 
január 1. 

Egyéb látra szóló betétek 155 990 302 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben való-
san értékelt pénzügyi eszközök 43 724 39 295 40 758 

Lakossági hitelek 58 807 70 049 78 953 

Vállalati hitelek 9 7 072 9 080 

Bankközi betétek, hitelek 234 396 181 786 144 193 

Előlegek 1 315 191 1 599 

Mérlegen kívüli kötelzettségek 18 094 15 700 9 812 

Összes bruttó hitelkockázati kitettség 356 500 315 083 284 697 

30.5. Piaci kockázat 

Az eszközök- és források, a mérlegen kívüli tételek lejárati-, kamatkockázati- és devizaárfolyam 
kockázati kitettségét a Bank alacsony szinten tartja. 

30.6. Kamatláb kockázat 

A kamatlábkockázat abból ered, hogy a kamatokban bekövetkező változás érinti a pénzügyi 
instrumentum értékét. Egy hitelintézet akkor is ki van téve kamatkockázatnak, ha az adott idő-
szakban lejáró vagy átárazódó eszközeinek, kötelezettségeinek és mérlegen kívüli instrumen-
tumainak az összege nincs összhangban egymással. A Bank a kamatlábkockázatot gap-
elemzéssel, érzékenység vizsgálatok és stressz tesztek elvégzésével, valamint kockáztatott 
érték számításával (VAR) folyamatosan méri. A kamatláb kockázatok kezelése jelzáloglevél 
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kibocsátásokon és kamatswap ügyletek kötésén keresztül történik, figyelembe véve a hitelport-
fólió kamatozás szerinti megoszlását. 
 
A Bank kamatláb kockázat – érzékenység vizsgálata (adatok millió forintban) 

 Kamat bevétel 
érzékenység 

2019 

Kamat bevétel 
érzékenység 

2018 

Kamat bevétel 
érzékenység 

2019.12.31 +10 
bp 

Kamat bevétel 
érzékenység 

2019.12.31 +25 
bp 

HUF -11 6 -109 -273 

EUR 1 -1 14 36 

Egyéb 0 0 0 0 

 
Az érzékenységi vizsgálat a standard módszer alapján 1 bázispont mértékű kamatláb növeke-
déssel számol, mivel az elmozdulás szimmetrikus, 1 bázispont mértékű kamatláb csökkenés 
ellentétes előjellel ugyanezeket az értékeket adná. 
A nettó jövedelem érzékenysége nem más, mint a kamatlábak 1 bázispont mértékű növekedé-
sének becsült hatása egy évre előre bejövő kamateredményre, amely a tárgyév utolsó napján 
tartott változó kamatozású, vagy a következő évben átárazódó pénzügyi eszközökből és forrá-
sokból származó nettó kamatbevétel változásán alapszik. Ez azt jelenti, hogy 2019.12.31-től 
számítva egy évre előre a kamatlábak 1 bázispont mértékű növekedése mellett a forint tételek 
esetén a becsült nettó kamat bevétel mintegy 11 millió forinttal csökkenhet, míg EUR esetén a 
változás 1 millió forint növekedés. 
 
30.6.1. Devizakockázat kezelése 
 
A Bank üzletpolitikai szándéka szerint alacsony szinten kívánja tartani az eltérő devizanemből 
eredő kockázatot.  
A cél, hogy az alapvető tevékenység során keletkező deviza árfolyamkockázatot a piaci körül-
mények függvényében lehetőleg azonnal kezeljék. Deviza nyitott pozíció emiatt elsősorban lik-
viditásmenedzselési okok, a hitelezésből, illetve refinanszírozásból fakadó elszámolások, illetve 
aktív/passzív elhatárolások miatt állhat fenn. 
 
Deviza kockázat (árfolyam 1%-os növekedése esetén) ezer forint 

Deviza 
Adózás el őtti 

eredményhatás 
(2019.12.31.) 

Tőke-hatás 
(2019.12.31.) 

Adózás el őtti 
eredményhatás 

(2018.12.31.) 

Tőke-hatás 
(2018.12.31.) 

EUR -850 -850 2 610 2 610 
USD 0 0 0 0 
CHF -110 -110 -10 -10 
Egyéb 0 0 0 0 
 
Az érzékenységi vizsgálat a standard módszer alapján 1% mértékű árfolyam-növekedéssel 
számol, mivel az elmozdulás szimmetrikus, 1% mértékű árfolyam-csökkenés ellentétes előjellel 
ugyanezeket az értékeket adná. 
 
A Bank deviza pozícióiból fakadóan az árfolyam 1 %-os mértékű növekedése mellett az EUR 
tételek esetén a becsült adózás előtti eredmény és saját tőke mintegy 850 ezer forinttal csök-
kenhet, míg CHF esetén 110 ezer forinttal csökkenhet. Az egyéb devizák hatása elhanyagolható. 



 Takarék Jelzálogbank Nyrt. 
Megjegyzések a Egyedi Pénzügyi Beszámolóhoz  
 

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

82 
 

 

A bankcsoport egyedi pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatása főbb devizák bontásában:  

2019. december 31. HUF EUR CHF Egyéb Összesen 

Eszközök összesen 332 404 10 045 448 0 342 897 

Kötelezettségek összesen -269 597 -7 798 -459 0 -277 854 

Saját tőke -65 043   0 -65 043 

Mérlegen kívüli tételek -10 445 -7 649  0 -18 094 

Pozíció -12 681 -5 402 -11 0 -18 094 

 
 

2018. december 31. HUF EUR CHF Egyéb Összesen 

Eszközök összesen 322 145 11 144 498 0 333 787 

Kötelezettségek összesen -259 534 -11 571 -497 0 -271 602 

Saját tőke -62 185 0  0 -62 185 

Mérlegen kívüli tételek -8 863 -6 837 0 0 -15 700 

Pozíció -8 437 -7 264 1 0 -15 700 

 
 

2018. január 1. HUF EUR CHF Egyéb  Összesen 

Eszközök összesen 290 466 14 304 503 0 305 273 

Kötelezettségek összesen -232 840 -14 319 -502 -1 -247 662 

Saját tőke -57 611 0 0 0 -57 611 

Mérlegen kívüli tételek -7 511 -2 301 0 0 -9 812 

Pozíció -7 496 -2 316 1 -1 -9 812 

 

30.7. Likviditási és lejárati kockázatok 

 
A likviditási kockázat annak a kockázata, hogy a Bank nehézségekbe ütközik azon pénzügyi 
kötelezettségei teljesítése kapcsán, melyek készpénz vagy egyéb pénzügyi eszköz kiáramlásá-
val járnak. A hitelintézeti tevékenység alapvető eleme a likviditás biztosítása, amely a követelé-
sek és a kötelezettségek lejárati megfeleltetése révén biztosítható. Ugyanakkor a mindenkori 
fizetőképesség fenntartása mellett a jövedelmezőség menedzselése érdekében limitekkel sza-
bályozott mértékű lejárati transzformációt alkalmaz a Bank. Az ügyfelek szerződés szerinti hitel-
lejáratot megelőzően kezdeményezett előtörlesztését folyamatosan elemzik, és hatását figye-
lembe veszik a piaci – és likviditási kockázatok kezelésénél. 
 
A Bank likviditási tervét, finanszírozási pozícióját különböző feltételezéseken alapuló forgató-
könyvek mentén készíti el, amelyek a stresszhelyzetek hatását is figyelembe veszik.  
Jelentős mennyiségű likvid eszközállományt tart fenn folyamatosan, főleg állampapír és az 
MTB-nél elhelyezett betét formájában. 
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A Bank forrásainak tőke- és kamatlejárati bontása 
 

2019. december 31. Látra szóló 3 hónapon 
belül 

3 - 12 
hónap 1 –5 év 5 – 10 év 10 – 15 év Összesen 

Banki kötelezettségek        

Felvett hitelek 0 3 698 12 0 0 0 3 710 

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 5 219 30 069 196 436 34 205 0 265 929 

ebből: Jelzáloglevelek 0 5 219 30 069 196 436 34 205 0 265 929 

ebből: Kötvények 0 0 0 0 0 0 0 

Egyéb pénzügyi kötelezettségek  180 6 21 49 0 0 256 

Banki kötelezettségek összesen 180 8 923 30 102 196 485 34 205 0 269 895 

 

2018. december 31. Látra szóló  3 hónapon 
belül 

3 - 12 
hónap 1 –5 év 5 – 10 év 10 – 15 év Összesen 

Banki kötelezettségek        

Felvett hitelek 226 13 837 26 0 0 0 14 089 

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 22 121 158 213 40 645 26 818 247 797 

ebből: Jelzáloglevelek 0 0 15 145 138 032 40 645 26 818 220 640 

ebből: Kötvények 0 0 6 976 20 181 0 0 27 157 

Egyéb pénzügyi kötelezettségek 225 229 46 7 0 0 507 

Banki kötelezettségek összesen 451 14 066 22 193 158 220 40 645 26 818 262 393 
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2018. január 1. Látra szóló 3 hónapon 
belül 

3 - 12 
hónap 1 –5 év 5 – 10 év 10 – 15 év Összesen 

Banki kötelezettségek        

Felvett hitelek 0 38 133 8 564 0 0 0 46 697 

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 3 973 26 451 153 169 5 802 0 189 395 

ebből: Jelzáloglevelek 0 2 264 24 264 146 151 5 802 0 178 481 

ebből: Kötvények 0 1 709 2 187 7 018 0 0 10 914 

Egyéb pénzügyi kötelezettségek 918 1 719 48 52 0 0 2 737 

Banki kötelezettségek összesen 918 43 825 35 063 153 221 5 802 0 238 829 

 
A táblázatban a kamatlejárati bontás csak az elhatárolt kamat értékét tartalmazza. 
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A Bank eszközeinek és kötelezettségeinek lejárati megbontása 2019. december 31-én: 
 

 Éven belüli Éven túli Összesen 

Eszközök    

Készpénz, számlakövetelések központi ban-
kokkal szemben és egyéb látraszóló betétek 1 070 0 1 070 

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 175 0 175 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt pénzügyi eszközök 0 43 734 43 734 

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénz-
ügyi eszközök 46 298 248 228 294 526 

Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámo-
lások 2 676 0 2 676 

Tárgyi eszközök 0 157 157 

Immateriális javak 0 241 241 

Adókövetelések 0 0 0 

Egyéb eszközök 318 0 318 

Eszközök összesen  50 537 292 360 342 897 

Kötelezettségek    

Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötele-
zettségek 136 0 136 

Eredménnyel szemben valós értéken érté-
keltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek 0 6 552 6 552 

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénz-
ügyi kötelezettségek 39 205 230 690 269 895 

Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámo-
lások 288 0 288 

Céltartalékok 9 500 509 

Adókötelezettség 0 93 93 

Egyéb kötelezettségek 381 0 381 

Kötelezettségek összesen 40 019 237 835 277 854 
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A Bank eszközeinek és kötelezettségeinek lejárati megbontása 2018. december 31-én: 
 

 Éven belüli Éven túli Összesen 

Eszközök    

Készpénz, számlakövetelések központi ban-
kokkal szemben és egyéb látraszóló betétek 1 314 0 1 314 

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 2 876 0 2 876 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt pénzügyi eszközök 0 39 305 39 305 

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénz-
ügyi eszközök 42 290 213 722 256 012 

Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba 
valamint társult vállalkozásokba történt be-
fektetések 

0 31 978 31 978 

Tárgyi eszközök 0 249 249 

Immateriális javak 0 383 383 

Adókövetelések 0 218 218 

Egyéb eszközök 1 452 0 1 452 

Eszközök összesen  47 932 285 855 333 787 

Kötelezettségek    

Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötele-
zettségek 831 0 831 

Eredménnyel szemben valós értéken érté-
keltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek 0 7 437 7 437 

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénz-
ügyi kötelezettségek 36 710 225 683 262 393 

Céltartalékok 6 566 572 

Adókötelezettség 0 14 14 

Egyéb kötelezettségek 355 0 355 

Kötelezettségek összesen 37 902 233 700 271 602 
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30.8. Működési kockázat kezelése 

A Bank a működési kockázatok kezelését elsősorban a belső szabályzatok, eljárásrendek töké-
letesítésével, a munkafolyamatokban résztvevő alkalmazottak megfelelő képzésével, illetve a 
beépített kontroll-mechanizmusok továbbfejlesztésével végzi. A Bank gyűjti és elemzi a műkö-
dési kockázati veszteségadatokat és a kulcs kockázati indikátorokat (KRI), melyekről havi rend-
szerességgel történik beszámolás.  
A Bank kulcstevékenységekre vonatkozóan elvégezte a működési kockázati önértékelést és 
meghatározta azokat a ritkán előforduló, de bekövetkezésük esetén súlyos veszteséggel járó 
eseményeket, amelyek hatását forgatókönyv elemzéssel méri fel.  
A Bank a felügyeleti elvárások mentén a modell kockázatok felmérésére összeállította az alkal-
mazott modellek leltárát, valamint a termékekben rejlő kockázatok azonosítására a termék lel-
tárt. 

30.9. Kockázati koncentráció kezelése 

A Bank – tekintettel a biztosítékok között az ingatlanok jelentős hányadára – a fedezetek oldalá-
ról természetesen kitett az ingatlanpiac alakulásának. Ezt a koncentrációs kockázatot a konzer-
vatív hitelbiztosítéki érték megállapítással és fedezettségi aránnyal mérsékli, valamint azzal, 
hogy tevékenységét a biztosítékok tekintetében is diverzifikálja, azaz növeli egyéb biztosítékok 
szerepét, törekszik a kockázatok porlasztására és biztosítékok széles körének igénybevételére. 

31. A SZAVATOLÓ TŐKE, A TŐKEMEGFELELÉS ÉS A ROAE SZÁMÍTÁSA 

 
A Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció tagjainak – konszolidált alapon kell vizsgálniuk a 
prudenciális követelményeknek való megfelelést, az egyedi megfelelés alól a vonatkozó jogsza-
bályok és az MNB tárgybani határozata mentességet biztosít. 
 
Az integráció tagjainak tőkemegfeleléséről az MTB Zrt. az üzleti év nyilvánosságra hozatali do-
kumentumában teszi közzé az auditált beszámoló szerinti adatokat. 

32. TRANZAKCIÓ KAPCSOLT FELEKKEL 

 
A pénzügyi beszámoló szempontjából az MTB Zrt. meghatározta a kapcsolt feleket az IAS 24 
alapján, így kapcsolt félnek minősül minden olyan vállalkozás, melyet a beszámoló egység (ami 
az anyavállalatokat és leányvállalatokat jelenti) ellenőrzése alatt tart, közvetlenül vagy közvetet-
ten, egy vagy több közvetítőn keresztül, valamint kulcspozícióban levő vezetők beleértve az 
Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjait (az anyavállalat kulcspozícióban lévő vezetőit is bele-
értve). Jelen beszámoló szempontjából kapcsolt félnek minősülnek azon részvényesek, melyek 
tulajdoni aránya a Bankra vonatkozóan meghaladja a 10%-ot. A kapcsolt vállalkozás más vállal-
kozás pénzügyeit és működését érintő döntések vonatkozásában irányítási jogkörrel, illetve je-
lentős befolyással rendelkezik. A kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók piaci alapúak.  
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A táblázat tartalmazza a Takarék Jelzálogbank Nyrt. leányvállalatait, társult vállalatait és egyéb 
részesedéseit 2019. december 31-én. Bemutatásuk a fölérendetelt anyavállalat, az MTB szem-
pontjából történik. 

Név Besorolás Fő tevékenysége 

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Anyavállalat Egyéb hitelnyújtás 

Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Egyéb részesedés Egyéb monetáris közvetítés 

Central European Credit d.d. Egyéb részesedés 
Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi 
közvetítés 

DBH Investment Zrt. Egyéb részesedés Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi 
közvetítés 

Díjbeszedő Faktorház Zrt. Egyéb részesedés 
Lakossági követelések vásárlása és 
behajtása, követelések kezelése 

Díjbeszedő Informatikai Kft. Egyéb részesedés 
Adatszolgáltatás, web-hoszting szol-
gáltatás 

DÍJNET Zrt. Egyéb részesedés Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő 
üzleti szolgáltatás 

Diófa Alapkezelő Zrt. Egyéb részesedés Alapkezelés 

Diófa Ingatlankezelő Kft. Egyéb részesedés Ingatlankezelés 

Diófa TM1 Ingatlan Befektetési Alap  Egyéb részesedés Ingatlan befektetés 

Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zrt. Egyéb részesedés Befektetési termékek értékesítése 

MA-TAK-EL Zrt.  Egyéb részesedés Összetett adminisztratív szolgáltatás 

MPT Security Zrt. Egyéb részesedés Személybiztonsági tevékenység 

Takarék Faktorház Zrt. Egyéb részesedés Egyéb hitelnyújtás 

Takarék Ingatlan Zrt. Egyéb részesedés Ingatlanügynöki tevékenység 

Takarék Invest Befektetési és Ingatlankeze-
lő Kft. 

Egyéb részesedés Vagyonkezelés 

Takarék Kockázati Tőkealap Egyéb részesedés Befektetési alap 

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

Takarék Lízing Zrt. Egyéb részesedés Egyéb hitelnyújtás 

Takarék Mezőgazdasági és Fejlesztési 
Magántőkealap 

Egyéb részesedés Befektetési alap 

Takarék Zártkörű Befektetési Alap Egyéb részesedés Befektetési alap 

Takarékbank Zrt. Egyéb részesedés Egyéb monetáris közvetítés 

Takarékinfo Központi Adatfeldolgozó Zrt. Egyéb részesedés 
Adatszolgáltatás, web-hoszting szol-
gáltatás 

Takarékszövetkezeti Informatikai Kft. Egyéb részesedés Számítógép-üzemeltetés 

TAK-INVEST Informatikai és Szolgáltató 
Zrt. 

Egyéb részesedés Számítógépes programozás 

TIFOR Takarék Ingatlanforgalmazó Zrt. Egyéb részesedés Saját tulajdonú Ingatlan adásvétele 

TIHASZ Takarék Ingatlanhasznosító Zrt. Egyéb részesedés 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe-
adása, üzemeltetése 

TKK Csoport Ingatlankezelő Kft. Egyéb részesedés Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

TKK Ingatlan Kft. Egyéb részesedés Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

TKK Takarék Követelésbehajtó Zrt. Egyéb részesedés Követelésbehajtás 
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A Bank vezető testületeinek tagjai részére folyósított hitelekkel 2019. és 2018 december 31-én 
nem rendelkezett. 
 

 2019. december 31. 2018. december 31. 
 Létszám 

(fő) 
Járandós ág-
ok összege 

Létszám 
(fő) 

Járandós á-
gok összege 

Igazgatóság tagjai (üzletvezetés) 6 52 6 46 

Felügyelő Bizottság tagjai 6 17 6 15 

Kifizetések összesen  69  61 

 
A Bank és más kapcsolt felek közötti tranzakciók részletei 2019-ben és 2018-ban az alábbi táb-
lázatban találhatók. 

 
 
 
 
 
 
 

2019. december 31. Anyavállalat Leány- 
vállalatok 

Egyéb kapcsolt 
viszonyban lév ő 

vállalat 

Kulcs - 
pozícióban lév ő 

vezetők 

Bankközi kihelyezések 17 955  0  94 473  0 

Hitelek 0  0  1 003  0  

Egyéb eszközök 1 593  0  92  0  

Eszközök összesen 19 548  0  95 568  0  

Bankközi felvétek 456  0  0  0  

Ügyfelek betétei 0  0  0  0  

Egyéb kötelezettségek  6 763  0  14 063  0  

Kötelezettségek összesen 7 219  0  14 063  0  

Kamatbevétel 235  1 362  149  0  

Kamatráfordítás -615  -449  -30  0  

Nettó kamatjövedelem -380  913  119  0  

Díj- és jutalékbevétel 1 484  168  71  0  

Díj- és jutalékráfordítás -0  -3  -243  0  

Nettó díj- és jutalékeredmény 1 484  165  -172  0  

Nettó egyéb működési bevételek 1 381  0  899  0  

Nettó egyéb működési ráfordítás -790  0  -599  0  

Működési nyereség 591  0  300  0  

Működési költségek -11  0  -263  -69  

Éves eredmény kapcsolt felekkel 
szemben 1 684 1 079  -16 -69  
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2018. december 31. Anyavállalat Leány-
vállalatok 

Egyéb kapcsolt 
viszonyban lév ő 

vállalat 

Kulcs - 
pozícióban lév ő 
vezetőkvezetők 

Bankközi kihelyezések 12 657 64 216 0 0 

Hitelek 0 0 186 0  

Egyéb eszközök 1 816 18 -32 0  

Eszközök összesen 14 473 64 234 154 0  

Bankközi felvétek 11 917 146 0 0  

Ügyfelek betétei 0 0 0 0  

Egyéb kötelezettségek  11 020 35 937 17 0  

Kötelezettségek összesen 22 937 36 083 17 0  

Kamatbevétel 200 1 392 0 0  

Kamatráfordítás -1 056 -249 -96 0  

Nettó kamatjövedelem -856 1 143 -96 0  

Díj- és jutalékbevétel 0 226 0 0  

Díj- és jutalékráfordítás 0 -922 -21 0  

Nettó díj- és jutalékeredmény 0 -696 -21 0  

Nettó egyéb működési bevételek 1 630 21 1 115 0  

Nettó egyéb működési ráfordítás 0 -714 -1 437 0  

Működési nyereség 1 630 -693 -322 0  

Működési költségek 0 0 -31 -61  

Éves eredmény kapcsolt felekkel 
szemben 774 -246 470 -61  
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33. NETTÓ NYERESÉG 
A deviza műveletek eredménye kivételével a működési nyereség felosztása pénzügyi instrumentum kategóriánként: 

2019. január 1. –  
2019. december 31. 
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Kamatbevétel 630 0 547 7 963 1 119 0 2 10 261 
Kamatráfordítás -352 -271 0 -6 699 -375 -1 0 -7 698 
NETTÓ KAMATJÖVEDELEM  278 -271 547 1 264 744 -1 2 2 563 

Díj- és jutalékbevétel 0 0 0 0 0 591 0 591 
Díj- és jutalékráfordítás 0 0 0 0 0 -436 0 -436 
NETTÓ DÍJ- ÉS JUTALÉK EREDMÉNY  0 0 0 0 0 155 0 155 

OSZTALÉKBEVÉTEL*  0 0 0 0 0 0 0 0 

Valós értéken értékelt kategóriába nem 
tartozó pénzügyi eszközök és kötelezett-
ségek kivezetésének eredménye 

0 0 588 -165 0 0 0 423 

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszkö-
zökből és kötelezettségekből származó 
nyereség vagy (-) veszteség, nettó 

2 319 0  0 0 0 0 0 2 319 

Az eredménnyel szemben valós értéken 
értékelt-nek megjelölt pénzügyi eszközök 
és kötelezettsé-gek nyeresége 

0 147 0 0 0 0 0 147 

Fedezeti elszámolásokból eredő nyeresé-
gek vagy (-) veszteségek, nettó 

 0 0 0  0 -913 0 0 -913 

Nem pénzügyi eszközök kivezetéséből 
származó eredmény 

0 0 0 0 0 0 41 41 

Nettó egyéb működési bevételek 0 0 0 0 0 0 787 787 
Nettó egyéb működési ráfordítás 0 0 0 0 0 0 -8 -8 
MŰKÖDÉSI NYERESÉG 2 597 -124 1 135 1 099 -169 154 822 5 514 

*Az osztalékbevétel teljes összege a leányvállalattól származó bevétel. 
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2018. január 1. –  
2018. december 31. 
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Kamatbevétel 1 140 0 766 9 176 0 0 5 11 087 
Kamatráfordítás -715 0 -243 -7 427 0 0 0 -8 385 
NETTÓ KAMATJÖVEDELEM  425 0 523 1 749 0 0 5 2 702 

Díj- és jutalékbevétel 0 0 0 0 0 610 0 610 
Díj- és jutalékráfordítás 0 0 0 0 0 -1 449 0 -1 449 
NETTÓ DÍJ- ÉS JUTALÉK EREDMÉNY  0 0 0 0 0 -839 0 -839 

OSZTALÉKBEVÉTEL  0 0 0 0 0 0 234 234 

Valós értéken értékelt kategóriába nem tartozó 
pénzügyi eszközök és kötelezettségek kiveze-
tésének eredménye 

0 0 0 3 002 0 0 0 3 002 

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközökből 
és kötelezettségekből származó nyereség vagy 
(-) veszteség, nettó 

1 526 0 0 0 0 0 0 1 526 

Az eredménnyel szemben valós értéken érté-
keltnek megjelölt pénzügyi eszközök és kötele-
zettségek nyeresége vagy (-) vesztesége, nettó 

0 156 0 0 0 0 0 156 

Nem pénzügyi eszközök kivezetéséből szárma-
zó eredmény 0 0 0 0 0 0 22 22 

Nettó egyéb működési bevételek 0 0 0 0 0 0 1 078 1 078 
Nettó egyéb működési ráfordítás 0 0 0 0 0 0 -12 -12 
MŰKÖDÉSI NYERESÉG 1 951 156 523 4 751 0 -839 1 327 7 869 
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34. IFRS-RE TÖRTÉNŐ ÁTÁLLÁS 

 
Jelen – 2019. december 31-re vonatkozó – pénzügyi kimutatások a Bank által készített első 
egyedi, IFRS alapú pénzügyi kimutatások. A 2018. december 31-ig terjedő időszak alatt – bele-
értve a 2018. december 31-i időpontot is – a Bank egyedi pénzügyi kimutatását a magyar szám-
viteli elszámolási elvek szerint készítette el. 
 
Ennek megfelelően a Bank 2019. december 31-re vonatkozóan IFRS alapon készíti el pénzügyi 
kimutatásait, valamint a 2018. december 31-re vonatkozó összehasonlító adatokat. A Bank el-
készíti továbbá a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás összehasonlító, 2018. január 1-re – 
az IFRS áttérés időpontjára – vonatkozó nyitó adatait is. 

34.1. A számviteli törvény szerint és az IFRS szeri nt készített pénzügyi helyzetre vonat-
kozó kimutatásokban és eredménykimutatásban szerepl ő egyenlegek összehasonlí-
tása 

A nyitó IFRS szerinti pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás készítésekor a Bank korrigálta a 
korábban a magyar számviteli elszámolási elvek szerint elkészített pénzügyi helyzetre vonatko-
zó kimutatásban szereplő összeget. A következő táblázatok és a táblázatokat kísérő megjegy-
zések magyarázzák, hogy az IFRS-re való áttérés milyen hatással volt a Bank pénzügyi helyze-
tére, pénzügyi teljesítményére. 
 

2018. január 1. Meg-
jegyzés HAS IFRS átállás 

hatása IFRS 

Eszközök        

Készpénz, számlakövetelések központi 
bankokkal szemben és egyéb látraszóló 
betétek 

 649 0 649 

Kereskedési céllal tartott pénzügyi esz-
közök 

a) 0 43 43 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben 
valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 

b) 40 581 187 40 768 

Amortizált bekerülési értéken értékelt 
pénzügyi eszközök 

c) 228 046 1 175 229 221 

Leányvállalatokba, közös vállalkozások-
ba valamint társult vállalkozásokba tör-
tént befektetések 

 31 978 0 31 978 

Tárgyi eszközök d) 317 99 416 

Immateriális javak  429 0 429 

Adókövetelések e) 0 434 434 

Egyéb eszközök  1 369 -34 1 335 

Eszközök összesen  303 369 1 904 305 273 
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2018. január 1. Meg-
jegyzés HAS IFRS átállás 

hatása IFRS 

Kötelezettségek     

Eredménnyel szemben valós értéken 
értékeltnek megjelölt pénzügyi kötele-
zettségek 

f) 0 7 386 7 386 

Amortizált bekerülési értéken értékelt 
pénzügyi kötelezettségek 

f) 244 314 -5 485 238 829 

Céltartalékok g) h) 1 211 -5 1 206 

Egyéb kötelezettségek   333 -92 241 

Kötelezettségek összesen   245 858 1 804 247 662 

     

Saját tőke     

Jegyzett tőke  10 849 0 10 849 

Névértéken felüli befizetés (ázsió)  27 926 0 27 926 

Halmozott egyéb átfogó jövedelem b) 0 380 380 

Eredménytartalék  18 483 -280 18 203 

Egyéb tartalék  460 0 460 

Saját részvények (-)  -207 0 -207 

Saját tőke összesen  57 511 100 57 611 

     

Kötelezettségek és saját t őke összesen  303 369 1 904 305 273 
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2018. december 31. Meg-
jegyzés HAS IFRS átállás 

hatása IFRS 

Eszközök        

Készpénz, számlakövetelések központi 
bankokkal szemben és egyéb látraszóló 
betétek 

 1 314 0 1 314 

Kereskedési céllal tartott pénügyi eszkö-
zök 

a) 0 2 876 2 876 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben 
valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 

b) 39 117 188 39 305 

Amortizált bekerülési értéken értékelt 
pénzügyi eszközök 

c) 254 741 1 271 256 012 

Leányvállalatokba, közös vállalkozások-
ba valamint társult vállalkozásokba tör-
tént befektetések 

 31 978 0 31 978 

Tárgyi eszközök d) 196 53 249 

Immateriális javak  383 0 383 

Adókövetelések e) 0 218 218 

Egyéb eszközök  1 452 0 1 452 

Eszközök összesen  329 181 4 606 333 787 
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2018. december 31. Meg-
jegyzés HAS IFRS átállás 

hatása IFRS 

Kötelezettségek     

Kereskedési céllal tartott pénügyi kötele-
zettségek 

a) 0 831 831 

Eredménnyel szemben valós értéken 
értékeltnek megjelölt pénzügyi kötele-
zettségek 

f) 0 7 437 7 437 

Amortizált bekerülési értéken értékelt 
pénzügyi kötelezettségek 

f) 268 241 -5 848 262 393 

Céltartalékok g) h) 557 15 572 

Adókötelezettségek e) 0 14 14 

Egyéb kötelezettségek   350 5 355 

Kötelezettségek összesen  269 148 2 454 271 602 

     

Saját tőke     

Jegyzett tőke  10 849 0 10 849 

Névértéken felüli befizetés (ázsió)  27 926 0 27 926 

Halmozott egyéb átfogó jövedelem b) 0 274 274 

Eredménytartalék  18 230 -279 17 951 

Egyéb tartalék  712 0 712 

Saját részvények (-)  -207 0 -207 

Az üzleti év nyeresége vagy (-) vesztesége  2 523 2 157 4 680 

Saját tőke összesen  60 033  2 152 62 185 

     

Kötelezettségek és saját t őke összesen  329 181 4 606 333 787 
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2018. január 1. – 2018. december 31. Meg-
jegyzés HAS IFRS átállás 

hatása IFRS 

Kamatbevétel c) 9 155 1 932 11 087 

Kamatráfordítás b) f) -8 141 -244 -8 385 

Nettó kamatjövedelem  1 014 1 688 2 702 

Díj- és jutalékbevétel  610 0 610 

Díj- és jutalék ráfordítás  -1 449 0 -1 449 

Díjak és jutalékok eredménye  -839 0 -839 

Osztalék bevétel  234 0 234 

Deviza műveletek eredménye  4 0 4 

Az eredménnyel szemben valós értéken 
értékelt kategóriába nem tartozó pénzügyi 
eszközök és kötelezettségek kivezetéséből 
származó nyereség vagy (-) veszteség, nettó 

 3 002 0 3 002 

Kereskedési céllal tartott pénügyi eszközök-
ből és kötelezettségekből származó nyere-
ség vagy (-) veszteség, nettó 

a) -302 1 828 1 526 

Az eredménnyel szemben valós értéken 
értékeltnek megjelölt pénzügyi eszközök és 
kötelezettségek nyeresége vagy (-) veszte-
sége, nettó 

 0 156 156 

Nettó üzleti (trading) eredmény  2 938 1 984 4 922 

Nettó egyéb működési bevétel  1 100 0 1 100 

Nettó egyéb működési ráfordítás  -12 0 -12 

Működési bevételek összesen, nettó  4 201 3 672 7 873 

Céltartalékképzés vagy (-) céltartalékok 
feloldása g) h) 654 -21 633 

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt 
kategóriába nem tartozó pénzügyi eszközök 
értékvesztése vagy (-) értékvesztésének 
visszaírása 

c) 1 662 -1 250 412 

Nem pénzügyi eszközök értékvesztése 
vagy (-) értékvesztésének visszaírása  -3 0 -3 

Működési költségek d) -3 990 -4 -3 994 

Adózás el őtti nyereség  2 524 2 397 4 921 

Jövedelemadó e) 0 -241 -241 

Tárgyévi nyereség  2 524 2 156 4 680 

Egyéb átfogó eredmény  0 -106 -106 

Tárgyévi átfogó jövedelem  2 524 2 050 4 574 
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Megjegyzések a Számviteli törvény szerinti és az IF RS szerinti pénzügyi helyzetre vonat-
kozó kimutatások jelent ősebb eltéréseihez: 
 

a) megjegyzés: 
A Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök és kötelezettségek soron a származtatott ügyle-
tek, derivatívák felvételre kerültek a standardnak megfelelően. 
 

b) megjegyzés: 
Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök között talál-
hatóak tulajdoni és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok is. Mivel a Bank alkalmazza a valós 
értékelést, ezért ezen instrumentumok valósan kerültek bemutatatásra az egyéb átfogó jövede-
lemmel szemben. Az IFRS átállás hatásában az értékpapírok valós érték korrekciója jelenik 
meg. 
 

c) megjegyzés: 
Az amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek esetében a kezdeti díj és jutalélok összege a 
standardnak megfelelően számszakilag is megjelenítésre került. 2018. január 1-jén az IFRS 9 
standard szerinti értékvesztés 4 604 millió forint, ugyanez ez az érték 2018. december 31-én 3 
086 millió forint, míg az eddig elszámolt magyar számviteli törvény szerinti értékvesztés („HAS”) 
értékvesztés 2 196 millió forint volt. 
 

d) megjegyzés: 
A tárgyi eszközök soron az IFRS 16 standard szerint a használati jog eszközök és kapcsolódó 
lízingkötelezettségek felvételre kerültek. Ennek hatása a mérlegfőösszegre 99 millió forint 2018. 
január 1-jén, és 53 millió forint 2018. december 31-én. 
 

e) megjegyzés: 
IFRS áttérés során a halasztott adó felvételre került az IAS 12 standard szerint. 
 

f) megjegyzés: 
Az Eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi kötelezettségek közé a 
kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül azon jelzáloglevelek kerültek átsorolás-
ra az Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek közül, melyekre a Bank a 
valós értékelés módszert alkalmazza. 
 

g) megjegyzés: 
IFRS 9 standard szerinti hitelezési céltartalék hatása 
 

h) megjegyzés: 
Ki nem vett szabadságokra képzett céltartalékok megjelenítése 
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34.2. Saját tőke megfeleltetési tábla 

A Számviteli törvény 114/B § előírása alapján a beszámoló fordulónapjára vonatkozóan a Banknak meghatározott saját tőke megfeleltetési táblát 
kell összeállítania és a kiegészítő megjegyzések részeként kell bemutatnia. 
 
A saját tőke megfeleltetési tábla tartalmazza az IFRS-ek szerinti saját tőke egyes elemeinek nyitó és záró adatait, továbbá ezekből levezetve 
egyes meghatározott saját tőke elemek nyitó és záró adatait. Szintén tartalmaznia kell az osztalékfizetésre rendelkezésre álló szabad eredmény-
tartalékot, amely az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év tárgyévi adózott eredményét is magában foglaló eredménytartalék összegének és a kap-
csolódó IAS 12 Nyereségadók című standard alapján elszámolt nyereségadó halmozott összegével növelt összege. A saját tőke megfeleltetési 
tábla ezen túlmenően tartalmazza a cégbíróságon bejegyzett tőke összegének az IFRS-ek szerinti jegyzett tőke összegével történő egyeztetését. 
 
A Számviteli törvény 114/B § alapján a Bank saját tőke megfeleltetési táblája 2018.január 1-re vonatkozóan a következő: 
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Saját tőke elemek EU által be-
fogadott IFRS szerint 10 849 0 27 926 0 19 043 0 0 -207 0 57 611 

Halmozott egyéb átfogó jövedelem 0 0 0 0 -380 380 0 0 0 0 

Visszavásárolt saját részvények 0 0 0 0 -207 0 207 0 0 0 

Általános tartalék 0 0 0 460 -460 0 0 0 0 0 

Saját tőke elemek a számviteli 
törvény 114/B § szerint 10 849 0 27 926 460 17 966 380 207 -207 0 57 611 
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A Számviteli törvény 114/B § alapján a Bank saját tőke megfeleltetési táblája 2018. december 31-re vonatkozóan a következő: 

2018. december 31.  
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Saját tőke elemek EU által be-
fogadott IFRS szerint 10 849 0 27 926 0 18 937 0 0 -207 4 680 62 185 

Halmozott egyéb átfogó jövedelem 0 0 0 0 -274 274 0 0 0 0 

Visszavásárolt saját részvények 0 0 0 0 -207 0 207 0 0 0 

Általános tartalék 0 0 0 712 -712 0 0 0 0 0 

Saját tőke elemek a számviteli 
törvény 114/B § szerint 10 849 0 27 926 712 17 744 274 207 -207 4 680 62 185 

 
A Számviteli törvény 114/B § alapján a Bank saját tőke megfeleltetési táblája 2019. december 31-re vonatkozóan a következő: 

2019. december 31.  

Je
gy

ze
tt 

tő
ke

 

Je
gy

ze
tt,

 
de

 b
e 

ne
m

 
fiz

et
et

t t
ő

ke
 

T
ő

ke
ta

rt
a-

lé
k 

Á
lta

lá
no

s 
ta

rt
al

ék
 

E
re

dm
én

y-
ta

rt
al

ék
 é

s 
eg

yé
b 

ta
rt

a-
lé

ko
k 

É
rt

ék
el

és
i 

ta
rt

al
ék

 

Le
kö

tö
tt 

ta
rt

al
ék

 

V
is

sz
av

á-
sá

ro
lt 

sa
já

t r
és

z-
vé

ny
ek

 

T
ár

gy
id
ő

-
sz

ak
i n

et
tó

 
er

ed
m

én
y 

S
aj

át
 t
ő

ke
 

ös
sz

es
en

 

Saját tőke elemek EU által be-
fogadott IFRS szerint 10 849 0 27 926 0 24 335 0 0 -207 2 140 65 043 

Halmozott egyéb átfogó jövedelem 0 0 0 0 -992 992 0 0 0 0 

Visszavásárolt saját részvények 0 0 0 0 -207 0 207 0 0 0 

Általános tartalék 0 0 0 927 -927 0 0 0 0 0 

Saját tőke elemek a számviteli 
törvény 114/B § szerint 10 849 0 27 926 927 22 209 992 207 -207 2 140 65 043 
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A cégbíróságon bejegyzett tőke összegének egyeztetése az IFRS-ek szerinti jegyzett tőke összegével: 

 2019. december 31. 2018. december 31. 2018. január 1. 

EU által befogadott IFRS szerinti jegyzett tőke 10 849 10 849 10 849 

Cégbíróságon bejegyzett tőke 10 849 10 849 10 849 

Eltérés 0 0 0 

 
 
Az osztalékfizetésre rendelkezésre álló szabad eredménytartalék levezetése: 

 2019. december 31. 2018. december 31. 2018. január 1. 

Eredmény tartalék és egyéb tartalékok 24 335 18 937 19 043 

Fel nem használt fejlesztési tartalék 0 0 0 

Egyéb tőketartalék rendezése 0 0 0 

Halmozott egyéb átfogó jövedelem 992 -274 -380 

Visszavásárolt saját részvények -207 -207 -207 

Általános tartalék -927 -712 -460 

Tárgyidőszaki nettó eredmény 2 140 4 680 0 

Osztalékfizetésre rendelkezésre álló szabad eredmén ytartalék 26 333 22 424 17 996 

 
 



 Takarék Jelzálogbank Nyrt. 
Megjegyzések a Egyedi Pénzügyi Beszámolóhoz  
 

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

102 
 

35. MÉRLEGFORDULÓNAP UTÁN TÖRTÉNT FONTOSABB ESEMÉNY EK 

 
A Takarék Jelzálogbank Nyrt. 2019. évi tőkepiaci tevékenysége alapján elnyerte a Budapesti 
Értéktőzsdének a BÉT tőzsdei Legek 2019. év jelzáloglevél kibocsátója díját. A döntés hátteré-
ben az áll, hogy a 2019. év folyamán a Takarék Jelzálogbank közel 60 milliárd névértékű jelzá-
loglevelet bocsátott ki, és vezetett be az értéktőzsdére. Az év folyamán összesen 15 nyilvános 
aukciót bonyolított le a BÉT aukciós modulján, a Bank teljes forgalmazói köre (MTB Magyar 
Takarékszövetkezeti Bank Zrt., a z MKB Nyrt., a Concorde Értékpapír Zrt. és az Erste Értékpa-
pír Zrt.) részvételével. A Takarék Jelzálogbank, amely immár tisztán jelzálogbanki tevékenysé-
get (refinanszírozást és jelzáloglevél kibocsátást) folytat, továbbra is arra törekszik, hogy rend-
szeres aukciók keretében hozzon nyilvánosan forgalomba jelzáloglevél sorozatokat, s verseny-
képes eszközöket kínáljon a befektetőknek, s megfelelő hosszúlejáratú forrásokat biztosítson a 
partnerbankok jelzáloghiteleinek refinanszírozásához. 
 
A S&P Global Ratings (Madrid) hitelminősítő 2020. február 28-án közzétette, hogy a Takarék 
Jelzálogbank Nyrt. jelzáloglevél kibocsátási programja és az általa forintban és külföldi devizá-
ban kibocsátott jelzáloglevél sorozatok „BBB” hitelminősítését megerősítette, a kapcsolódó sta-
bil kilátást pedig pozitívra javította. A döntés hátterében az áll, hogy az ügynökség 2020. február 
14-én Magyarország hosszú lejáratú szuverén adósminősítéséhez kapcsolódó kilátást stabilról 
pozitívra javította. 
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2020. március 12-én közzétette az új BUX és BUMIX indexko-
sarak 2020. március 23-tól érvényes összetételét. A  BÉT vezérigazgatósága 117/2020. számú 
határozatával úgy döntött, hogy a Társaság részvényei az Index Kézikönyv 3.3.6.1. a) pontja 
alapján kikerülnek a BUX  és a BUMIX indexből. 
 
A Takarék Csoport Vezető Testülete 2020. március 11-én jóváhagyta a Pandémiás Tervet és az 
Üzletmenetfolyamatossági Szabályzat módosítását, illetve megalakult a Pandémiás Operatív 
Törzs (POT). Ettől kezdve ez a szervezeti egység koordinálja a Takarék Csoport koronavírus 
miatti válsághelyzettel kapcsolatos feladatait, szoros együttműködésben a Vezető Testülettel és 
az egyéb érintett szervezeti egységekkel. A POT folyamatosan utasításokat és javaslatokat fo-
galmaz meg minden munkavállaló számára, erről az üléseknek megfelelő gyakorisággal küld 
tájékoztatást. 
A felsővezetés rendszeresen monitorozza a válság saját tőkére és eredményre gyakorolt hatá-
sát, és dönt a szükséges lépések megtételéről, melyekről a Magyar Nemzeti Bankot is tájékoz-
tatja. 
 
Várhatóan ki fog hatni a koronavírus helyzet a makrogazdasági körülményekre (GDP növeke-
dés, munkanélküliség, infláció, ingatlanárak, stb.), amelyek figyelembe lettek véve az IFRS9 
modellek készítésekor, ezeken keresztül az értékvesztés szint várhatóan növekedni fog 2020-
ban és 2021-ben. 
Amennyiben a jelenlegi gazdasági folyamatok tartós jelleggel fennmaradnak, a Bank a saját 
döntések alapján az ügyfelek fizetési késedelmei esetén fizetési könnyítések kerülhetnek alkal-
mazásra, amelyek kihathatnak a hitelek besorolására (stage), amelyen keresztül az értékvesz-
tés szint növekedése várható. A pénzügyi kimutatások fordulónapján fennálló hitelkockázatok a 
30.4. megjegyzésben kerültek bemutatásra. 
A pénzügyi piacokon nem kizárt, hogy likviditáshiány lép fel, ezért a meglévő derivatív ügyletek, 
illetve a lejáró jelzáloglevél állomány megújítása esetében lehetséges, hogy azok megújítása 
csak kedvezőtlenebb feltételekkel lesz lehetséges a 2019-esnél a válság és arra adott jegybanki 
válaszok függvényében. 
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1 A TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYRT. BEMUTATÁSA 

1.1 A TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYRT. TÖRTÉNETE ÉS TEVÉKENYSÉGE 

A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot, korábbi nevén az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban Jelzálogbank vagy Bank) 1997. október 21-én alapították zártkörű 
alapítású részvénytársaságként, 3 milliárd forintos részvénytőkével.  

A Bank alapítását követően jelzálogbanki szolgáltatásokat nyújtott a Magyarország területén elhelyezkedő központjában 
és regionális képviseleti irodáiban. A Bank a kereskedelmi bankok által az ügyfeleiknek nyújtott jelzáloghitelek 
refinanszírozásával foglalkozik.  

A Bank a működési engedélyét 1998. március 6-án, szakosított pénzintézetként kapta a hitelintézetekről és pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (előző Hpt.), valamint a jelzálogintézetekről és jelzáloglevelekről szóló 
1997. évi XXX. számú törvénnyel (Jht.) összhangban. A Bank működését 1998. március 16-án kezdte meg.  

2003. október 31-én a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) megadta az engedélyt a Jelzálogbank 
számára, hogy kibocsátási prospektust adjon ki és bevezesse részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére. A 
törzsrészvények jegyzésére 2003. november 24-én került sor a Budapesti Értéktőzsdén.  

A Bank tulajdonosi szerkezete 2019. december 31-én, illetve 2018. december 31-én a következő: 

 2019. december 31. 2018. december 31. 

Tulajdonos 
Tulajdoni 

arány 
% 

Részvény db 
Tulajdoni 

arány 
% 

Részvény db 

BÉT-re bevezetett „A” 
sorozatú részvények 

    

Belföldi intézményi befektetők 52,6 57 069 304 50,45 54 735 748 

Külföldi intézményi befektetők 0,02 20 576 0,02 126 899 

Belföldi magánszemélyek 3,47 3 759 643 3,47 5 750 222 

Külföldi magánszemélyek 0,06 60 400 0,06 39 388 

Munkavállalók, vezető 
tisztségviselők 

0,0 0 0,0 0 

Államháztartás részét képező 
tulajdonos 

4,46 4 832 225 4,46 4 832 225 

Visszavásárolt részvények 0,23 253 601 0,23 253 601 

Egyéb 0,0 4 261 0,23 250 410 

Részvénysorozat részösszeg 60,84 66 000 010 60,84 66 000 010 

BÉT-re be nem vezetett „B” 
sorozatú részvények 

    

Belföldi intézményi/társaság 13,05 14 163 430 13,05 14 163 430 

Részvénysorozat részösszeg 13,05 14 163 430 13,05 14 163 430 

BÉT-re be nem vezetett „C” 
sorozatú részvények 

    

Belföldi intézményi/társaság 26,11 2 832 686 26,11 2 832 686 

Részvénysorozat részösszeg 26,11 2 832 686 26,11 2 832 686 

Összesen 100,0 82 996 126 100,0 82 996 126 
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A Bank Igazgatósága 2006 februárjában fogadta el azt a stratégiai tervet, amely a banki tevékenység és a fiókhálózat 
bővítését tűzte ki középtávú célként. Ennek keretében a Bank több új leányvállalatot hozott létre, köztük a Takarék 
Kereskedelmi Bank Zrt.-t (a továbbiakban Kereskedelmi Bank), jelentősen bővítve ezáltal a Takarék által nyújtott 
szolgáltatások körét.  

2013-ban a Jelzálogbank több akvizíciót is végrehajtott, mely során bővült a leányvállalatok, és ezáltal a Bankcsoport 
által végzett tevékenységek köre. Ebbe tartozik a Diófa Alapkezelő Zrt., illetve a Díjbeszedő Holding Zrt.-ből (DBH) 
kiválás útján létrejövő Díjbeszedő Üzemeltetési és Szolgáltatási Kft. (DÜSZ) akvizíciója és a kiválás során a DÜSZ 
tulajdonába került a Díjbeszedő Faktorház Nyrt. (DBF), a DíjNET Zrt., a Díjbeszedő Informatikai Kft. (DBIT) 
üzletrészeinek, valamint a Magyar Posta Befektetési Zrt. bizonyos tulajdoni hányadának megvásárlása. Ezen 
részesedéseket a Jelzálogbank 2017 decemberében értékesítette az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-nek (a 
továbbiakban MTB).  

2015 szeptemberében a Jelzálogbank és a többségi tulajdonában álló Kereskedelmi Bank a szövetkezeti hitelintézetek 
integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (Szhitv.) szerinti 
Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének tagjává vált, s egyben a Szövetkezeti Hitelintézeti 
Garanciaközösség és az ország negyedik legnagyobb bankcsoportjának eleme lett.  

A Jelzálogbank 2015. december végén névértéken 4.249 millió forint, kibocsátási értéken 30,5 milliárd forint összegű 
tőkeemelést hajtott végre, amely dematerializált elsőbbségi (osztalékelsőbbségi) „B” sorozatú, valamint dematerializált 
„C” sorozatú törzsrészvény zártkörű kibocsátásával valósult meg. A kibocsátásra kerülő új „B” és „C” részvénysorozatok 
tőzsdei bevezetése nem történt meg, lejegyzésére a Takarék Csoporton belül került sor.  

2016. negyedik negyedévében jelentősen módosult a Társaság tulajdonosi szerkezete. 2016. október 14-én az A64 
Vagyonkezelő Kft. tőzsdén kívüli tranzakció keretében értékesítette részvényeit a B3 TAKARÉK Szövetkezet, illetve a 
Fókusz Takarékszövetkezet részére, majd 2016. december 9-én az MTB megvásárolta a VCP Finanz Holding 
Vagyonkezelő Kft. részvénycsomagját. A tranzakciókat követően az MTB és a szövetkezeti hitelintézetek összes 
tulajdoni hányada 68% fölé emelkedett.  

2017-ben lezárult a Jelzálogbank és a Kereskedelmi Bank 2015 őszén kezdődött beilleszkedése a Szövetkezeti 
Hitelintézetek Integrációjába. Ennek keretében 2017-ben elkezdődött a szervezetek integrációs stratégiába illeszkedő 
átalakítása.  

Egyik első lépésként a Jelzálogbank került tiszta refinanszírozó jelzálogbanki profillal kialakításra, amelynek részeként 
az itt maradó kibocsátáshoz és refinanszírozáshoz szükséges erőforrásokon túlmutató létszám és kapcsolódó 
infrastruktúra átkerült az MTB-hez és a Kereskedelmi Bankhoz.  

Az MTB közgyűlése 2017. június 27-én elfogadta az Integráció 2017-2021-es öt éves stratégiáját, mely szerint az 
Integráció központi banki funkcióit egyedüliként az MTB látja el, ezzel kapcsolatos feladatait a Jelzálogbank átadta. Az 
Integráció szatellit pénzügyi vállalkozásai, beleértve az alapkezelést, a lízing és a faktoring szolgáltatást valamint a 
központi követelésbehajtást, 2017 decemberétől közvetlenül az MTB alá tartoznak.   

A Jelzálogbank 2018 áprilisától új lakossági jelzáloghiteleket nem, már csak a szakaszos folyósítású lakossági hitelekből 
lehívott részleteket, illetve a vissza nem térítendő állami támogatásokat folyósítja, ettől az időponttól kezdve az újonnan 
igényelt lakossági hiteleket a Kereskedelmi Bank nyújtja. A Jelzálogbank saját hitelportfóliójában azok lejáratáig 
megtartja a korábban megkötött lakossági hiteleket, de aktív funkciói már tisztán refinanszírozó jelzálogbanki 
tevékenységet tartalmaznak.  

A Társaság 2018. április 27-i közgyűlésén döntött a cégnevének megváltoztatásáról. 2018. június 25-től kezdődően a 
Társaság neve Takarék Jelzálogbank Nyrt.-re változott.  

A Takarék Csoport felülvizsgált 2019-2023-as stratégiáját 2018. november 30-án fogadta el az MTB közgyűlése. A 
felülvizsgált stratégiában a Jelzálogbank szerepe nem változik, továbbra is kizárólag tiszta refinanszírozó jelzálogbanki 
tevékenységet végez.  

A Bank még 2017. végén értékesítette a közvetlen és közvetett befektetései jelentős részét, a közvetlen részesedései 
között egyedül a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban Kereskedelmi Bank) maradt 2019. október 29. napjáig. 
A Jelzálogbank ezen a napon lezáródott tranzakcióval a Kereskedelmi Bankban meglévő 51%-os részesedését teljes 
egészében értékesítette az MTB Zrt. részére. 
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1.2 TAKARÉK KERESKEDELMI BANK  

A Jelzálogbank Igazgatósága 2006 februárjában – a 2006-2010. évekre szóló középtávú bankcsoporti stratégia keretei 
között – határozott a Kereskedelmi Bank megalapításáról. 2006. december 5-én indult el a hitelintézeti működés. A 
2007-es év során a Bank kibővítette fiókhálózatát és fokozatosan átvette a lakossági és vállalati hitelek értékesítését a 
Jelzálogbanktól, forrásgyűjtő tevékenységbe fogott, amelynek során folyamatosan bővítette forrásoldali termékeinek 
körét a különböző bankszámla és bankkártya szolgáltatások terén. A Bank 2008 negyedik negyedévében elindította 
KKV üzletágát, 2010-ben pedig a befektetési szolgáltatási üzletágát.  

Az Allianz Bank Zrt. Kereskedelmi Bankba történő – 2011. április 1-jei – beolvadása következtében a Kereskedelmi 
Bank létszáma, fiókhálózatának mérete és vagyona is jelentősen megemelkedett, termékpalettája kibővült.  

A Jelzálogbank 2014. szeptemberben adásvételi szerződést kötött a Magyar Posta Zrt.-vel az ellenőrző befolyása alatt 
álló Kereskedelmi Bank alaptőkéjének 49%-át megtestesítő „A” sorozatú törzsrészvények értékesítésére vonatkozóan. A 
részvénycsomag eladását megelőzően a Kereskedelmi Bank közgyűlése közel 20 milliárd forint összegű tőkeemelést 
határozott. A tőkeemelés 2014. október 1. napján került bejegyzésre a cégjegyzékben.  

A Kereskedelmi Bank 2013 novemberében megalapította a Magyar Kártya Szolgáltató Zrt.-t, melynek fő tevékenysége 
bankkártyákhoz köthető, elektronikus fizetési rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. A Kereskedelmi Bank 
2018. szeptember 28-án értékesítette a Magyar Kártya Zrt.-ben meglévő 99,39%-os részesedését.  

Az Integráció nagy kereskedelmi bankja a nagyobb városokban és Budapesten a nagybankokkal versenyző, magas 
presztízsű intézményként reprezentálja a Takarék Csoportot, a kisebb településeken a fióki jelenlétet 2017-ben 
megszüntette.  

A Kereskedelmi Bank 2017. december 18. után saját jogon nem végez befektetési szolgáltatást, ügyfeleit az MTB 
ügynökeként szolgálja ki a hálózatán keresztül. Az értékpapír számlák és ügyfélportfoliók kezelését az MTB vette át.  

A Kereskedelmi Bank 2018. április 16. napjával változtatta meg nevét. A Takarék Csoport 2018. november 30-án, az 
MTB közgyűlése által jóváhagyott 2019-2023-as stratégiája alapján a Kereskedelmi Bank 2019 év novemberében 
beolvadt a Takarék Csoport banküzleti tevékenységét – a jelzálogbanki funkciót ide nem értve – egyesítő, 2019 
májusban létrejött új, nagybankként működő pénzintézetbe.  
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2 MAKROGAZDASÁGI ÉS PIACI KÖRNYEZET 2019-BEN 

2.1 A MAGYAR GAZDASÁG 2019-BEN1 

Mutató 2017 2018 2019 

GDP növekedése (%)* 4,3% 5,1% 4,9% 

Ipari termelés növekedése (%) 4,6% 3,5% 5,4% 

Fogyasztói árak változása az év átlagában (%) 2,3% 2,8% 3,3% 

Munkanélküliségi ráta az év átlagában (%) 4,2% 3,7% 3,4% 

Az államháztartás ESA-szemléletű egyenlege (GDP %-a)* -2,4% -2,3% -1,7% 

Nettó külső finanszírozási képesség (GDP %-a)* 3,1% 2,1% 1,7% 

MNB alapkamat (%, év vége) 0,90% 0,90% 0,90% 

EUR-HUF árfolyam (év vége) 310,14 321,51 330,52 
*2019 esetében becslés, 2017-re és 2018-ra a végleges közlések szerintiek        

Forrás: KSH, MNB, NGM 
   

A külső környezet reálgazdasági értelemben kevésbé volt támogató 2019-ben mint egy évvel korábban: a növekedés 
üteme világszerte lassult, és különösen igaz volt ez az Európai Unióra, benne a legjelentősebb külkereskedelmi 
partnerországunkra, Németországra. A gyengülő konjunktúrára és az erősödő geopolitikai kockázatokra válaszul 
ugyanakkor visszájára fordult a nagy jegybankok 2018-ban még egyértelműnek tűnő szigorító módja. A tengerentúlon a 
Fed, amelyik 2018-ban még négy lépésben összesen 100bp-tal emelte az alapkamatnak megfelelő szövetségi 
tartalékrátát, 2019-ben már három 25bp-os vágással igyekezett visszafogni a gazdaság fékeződését. Az EKB már 2018-
ban sem tudott szigorítani, így sokkal kisebb tere volt a kamatlábakon keresztüli lazításra, ennek megfelelően 
mindössze a betéti rátát vágta 10bp-tal mélyebbre (-0,5%-ra) 2019 folyamán.  

A magyar gazdaság a külső konjunktúra fékeződése ellenére tartani tudta növekedési dinamikáját: a 2018. évi 5,1%-ról 
a GDP-bővülés üteme mindössze 4,9%-ra csökkent. Ez a továbbra is két számjegyű ütemben bővülő beruházásoknak, 
valamint a jövedelmek (a reálbérek csaknem 8%-os ütemben növekedtek) és a foglalkoztatottság (újabb 1% feletti 
növekedést követően a foglalkoztatottak száma meghaladta a 4,5 milliót 2019 végén) növekedésétől hajtott háztartási 
fogyasztás bővülésének köszönhető. Termelési oldalról jelentős növekedési hozzájárulást nyújtott a belföldi kereslet 
élénkülését tükröző szolgáltatói szektor, de változatlanul jelentős maradt az építőipar növekedési hozzájárulása is, 
miközben az ipari kibocsátás is gyorsabban nőtt a 2018. évinél. A belső kereslet erőteljes növekedése folytán jelentősen 
bővült az import, de új termelő kapacitások révén az export is tudott bővülni, így 2019-ben is fennmaradt a magyar 
külkereskedelem számottevő többlete.  

Az erős gazdasági növekedés mellett is kedvező maradt az egyensúlyi mutatók alakulása. Az államháztartás becsült 
hiánya az Uniós módszertan alapján a GDP 2%-a alatt maradhatott,  az államadósság pedig ismét 2 százalékpontot 
meghaladó mértékben mérséklődött a GDP arányában, amivel bőven a 70%-os szint alá került. Kedvezőek maradtak a 
külső egyensúlyi folyamatok is, mivel a külső finanszírozási képesség immár a tizenegyedik egymást követő évben 
bizonyult pozitívnak (ámbár 2015 óta csökkenő pályán mozog, és tavaly már a GDP 2%-a alá süllyedt), a nettó külföldi 
adósság pedig tovább zsugorodott, és immár csak a GDP 7%-át éri el. 

2019 folyamán az infláció a korábbi években megszokottnál ingadozóbb volt, miközben 2,7-4%-os sávban mozgott, az 
év átlagában pedig 3,3%-kal emelkedett. Év vége felé már a maginfláció is a jegybank toleranciasávjának felső határán 
(4%) stabilizálódott, igaz, az indirekt adók hatását kiszűrve és előretekintve az MNB vélhetően még mindig nem lát okot 
a monetáris kondíciók érdemi szigorítására. Mindenesetre a 2019 folyamán is végig lazán tartott kondíciók 
következtében a forint elkezdte markánsan „alulteljesíteni” a régiós valutákat, és az euróval szemben is új történelmi 
mélypontokat ért el. 2019 elején ugyan két hitelminősítő is javított egy osztályzatot Magyarország hosszú távú 

                                                           

1 A fejezet adatai az MNB és a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) által közzétett adatokra és jelentésekre, valamint a Takarékbank 
Zrt. által készített elemzésekre támaszkodnak. 



AZ TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYRT. 2019. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉSE  

 

7 

devizaadósságának besorolásán, ami adott némi támogatást, de mivel a térségben így is a forintban denominált 
eszközökön a leginkább negatívak a reálkamatok (és egyben a forintban való finanszírozást is az egyik legolcsóbb), a 
magyar fizetőeszköz árfolyama a jó gazdasági fundamentumok ellenére is lejtőn maradt. 

Az új lakások építésének száma 19,5%-kal emelkedett 2019-ben a megelőző évhez képest, azonban a 2018-ban 
bekövetkezett 3%-os esés után újabb 4,3%-kal visszaesett a kiadott lakóépületek építési engedélyének és az új lakások 
építésére vonatkozó egyszerű bejelentéseknek az együttes száma. A visszaesés leginkább a vidéki városokat érintette, 
Budapesten enyhe mértékben ugyan, de nőtt a lakásépítési engedélyek száma. Az új lakásépítések 19,5%-os 
növekedési üteme azt jelenti, hogy a 2018. évi 17.681-gyel szemben tavaly 21.127 új lakás átadására került sor. 2018-
hoz hasonlóan ismét egyértelműen Budapesté volt a vezető szerep, ahol az 50%-ot is meghaladta a növekedés üteme 
2018-hoz viszonyítva, míg a 2018 előtti években még legmagasabb dinamikát mutató vidéki városokban 7%-ra 
mérséklődött a növekedés. Az átadott 21.127 új lakást 58%-ban vállalkozások, 42%-ban természetes személyek 
építették, ami az előbbiek esetében növekedést (53%-ról), utóbbiak esetében csökkenést (47%-ról) jelent 2018-hoz 
viszonyítva.  

2.2  A HITELINTÉZETI SZEKTOR 2019-BEN2 

A hitelintézetek mérlegfőösszege 2019. év végén 43.325 milliárd forintot tett ki, ami 9,8%-os növekedés a 2018. év végi 
39.459 milliárd forintról. Nem auditált adatok alapján a hitelintézetek összesített adózás előtti nyeresége 550 milliárd 
forint nagyságú volt tavaly, mintegy 30 milliárd forinttal elmaradva a 2018. évitől, ami azonban az egyedi eredményjavító 
tételek (pl. értékvesztés-visszaírás) eltűnése, valamint a működési költségek növekedése okán várható volt. A teljes 
hitelintézeti szektor bruttó hitelállománya 2019-ban 15,4%-os növekedést követően 23.331 milliárd forintra emelkedett. 
Ezen belül a lakossági hitelek állománya 18,1%-kal bővült, a nem-pénzügyi vállalkozások hitelállománya pedig 12,2%-
kal emelkedett.  

A hitelintézetek bruttó háztartási forinthitel állományának 5,2%-a volt 90 napon túli késedelemben 2019. év végén, a 
nem teljesítő ügyletek aránya pedig 6,8%-ot tett ki. Mindkettő érték jelentős csökkenést mutat a 2018. év végi 7,4%-ról 
illetve 9,9%-ról (az említett sorrendben). A nem pénzügyi vállalatok 2019. év végi hitelállománya esetében mindössze 
2% volt 90 napon túl késedelmes, mely a 2018. év végi 2,8%-hoz képest szintén érdemi csökkenést mutat. 

A hitelintézetek ügyfelei által elhelyezett betétállomány forrásokon belüli aránya 2019-ben 56%-ra változott,  
volumenében pedig elérte a 23.360 milliárd forintot. Ezen állomány 38,7%-át a lakosság, 38,5%-át pedig a nem-
pénzügyi vállalkozások betétei tették ki.   

2.2.1 Háztartások jelzáloghitelei 

Az új lakossági jelzáloghitel-szerződések havi volumene az év első felében 60 milliárdról 90 milliárdra emelkedett, ennek 
a trendnek vetett véget a Babaváró hitel megjelenése. A Babaváró hitelek első hullámát követően az év utolsó 
hónapjaira ismét a 80-90 milliárdos sávba emelkedett vissza az új lakossági jelzáloghitel-szerződések havi volumene, 
így az éves új szerződési volumen 979 milliárd forintot ért el, 7%-kal meghaladva a 2018. évi 915 milliárd forintos 
volument. Lakáscélú hitelekből és szabad felhasználású jelzáloghitelekből is egyaránt 7%-kal nőtt az új kihelyezés 2019 
folyamán. 

2.2.2 Jelzáloghitelek állományának alakulása 

A lakossági jelzáloghitelek állománya 2019. december 31-én 4.526 milliárd forintot tett ki a Magyar Nemzeti Bank által 
közzétett adatok szerint. Az éves állománynövekmény 164 milliárd forint (+3,8%) volt a 2018. év végi 4.363 milliárd 
forintos állományhoz képest. Ezen belül a háztartások lakáscélú hiteleinek állománya volt a növekedés mozgatója: a 
2018. év végi 3.341 milliárd forinttal szemben 2019 decemberének végén 3.641 milliárd forintot tett ki, ami 9%-os 

                                                           

2 A fejezet az MNB közzétett – 2019. évre vonatkozóan előzetes adatszolgáltatáson alapuló – adataira és jelentéseire támaszkodik. 
Az itt szereplő számok csak a bankrendszer magyarországi tevékenységét tartalmazzák, a külföldi leánybankokét nem. 
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növekedést jelent. A szabad felhasználású jelzáloghitelek állománya azonban a 2018. év végi 1.022 milliárd forintról 136 
milliárd forintos (13,3%-os) csökkenést követően 885 milliárd forintra zsugorodott. A devizahitelek aránya a lakossági 
jelzáloghitel állományon belül 2019 végére már a 0,2%-ot sem érte el. 

2.2.3 Jelzáloglevelek piacának alakulása 

2019 folyamán az öt magyarországi jelzálogbank által kibocsátott jelzáloglevelek névértéke 61 milliárd forinttal bővült, 
ami mindössze 5%-os növekedést jelent, és ennek következtében december 31-én a teljes állomány névértéke közel 
1.280 milliárd forint volt. Az egy évvel ezelőtti jóval magasabb növekedést az MNB aktív jelenléte támogatta a 
jelzáloglevelek piacán (nettó értelemben több mint 300 milliárd forint értékű jelzáloglevelet vásárolt a jegybank 2018 
folyamán). 2019-ben azonban az MNB ezt a programját beszüntette, a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató 
(JMM: a lakossági jelzáloghitelek jelzáloglevél-forrással való fedezettségének előírt mértéke) októberi 20%-ról 25%-ra 
való emelésére pedig a jelzálogbankok lényegében már 2018 folyamán felkészültek (a piacvezető OTP Jelzálogbank 
például 2019-ben egyáltalán nem bocsátott ki új jelzáloglevél-sorozatot). 

3 BESZÁMOLÓ AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGRŐL 

A Takarék Jelzálogbank 2018-2019 során alapvető strukturális, komoly működési és mélyreható tulajdonos-szerkezeti 
változáson ment keresztül, amely értelemszerűen érdemben befolyásolta a Takarék Jelzálogbank üzleti és pénzügyi 
működését, az eredmény alakulását és a mérlegszerkezetét. 

A Takarék Jelzálogbank mérlegéből kikerült az addig 51%-os tulajdonában volt Takarék Kereskedelmi Bank - mely mára 
beolvadt a Takarékbankba -, s vele együtt a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. hitelezési tevékenysége. Mindennek 
következtében a Takarék Jelzálogbank konszolidált mérlegfőösszege összezsugorodott. Az eredmény számok szintén 
visszatükrözik a megváltozott tevékenységi kört és működési szerkezetet, melynek következtében a 2019-es 
eredmények szignifikánsan elmaradnak a tárgyévet megelőző év teljesítményétől. A mélyreható változásokat követően 
a 2020-as évi adatokkal válnak jól összehasonlíthatóvá az alább kimutatott eredmények, mutatók. 

3.1 FŐBB PÉNZÜGYI MUTATÓK (IFRS, KONSZOLIDÁLT ADATOK ALAPJÁN) 

 

 

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámoló Készítési Standardok (IFRS) alapján számított 
konszolidált mérlegfőösszege 2019. december 31-én 342,9 milliárd forint volt, mely 2018. év végéhez viszonyítva 
szignifikánsan alacsonyabb szintet jelent. Az eltérés annak köszönhető, hogy a Jelzálogbank az MTB Zrt. részére 
értékesítette a Takarék Kereskedelmi Bankban meglévő 51%-os részesedését. 
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A Bankcsoport a tárgyévet 1,0 milliárd forint adózás előtti nyereséggel zárta (2018: 4,7 milliárd forint). A már megszűnő 
tevékenységből származó eredményt (2019: 21,5 milliárd forint) is tartalmazó adózott eredmény 22,3 milliárd forint volt. 

A Jelzálogbank  konszolidált teljes átfogó jövedelme 2019. végén 22,3 milliárd forintot ért el. 

3.2 HITELEZÉS 

A Jelzálogbank 2018 áprilisától új lakossági jelzáloghiteleket nem, már csak a szakaszos folyósítású lakossági hitelekből 
lehívott részleteket, illetve a vissza nem térítendő állami támogatásokat folyósítja. Hitelezési tevékenységet 
leányvállalata a Takarék Kereskedelmi Bank végzett, azonban az év során ezen részesedése értékesítésre került. 

A saját értékesítésű hiteleinek bruttó állománya 58,6 milliárd forint volt 2019. december 31-én. A hitelállomány 
összetételét tekintve 99,98%-ban lakossági hitel volt.  

A hitelállomány összetétele 2019. december 31-én: 

 

3.3 REFINANSZÍROZÁS 

A refinanszírozási hitelek állománya 2019. december 31-re az egy évvel ezelőttihez képest 111,9 milliárd forinttal 217,2 
milliárd forintra nőtt. 

3.4 BETÉTGYŰJTÉS ÉS SZÁMLAVEZETÉS   

A 2019. év végén a Bank ügyfélbetét állománnyal nem rendelkezett, köszönhetően annak, hogy a betétgyűjtési 
tevékenységet végző leányvállalata a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. az év során értékesítésre került. 

3.5 ÉRTÉKPAPÍR KIBOCSÁTÁS 

Tőkepiaci műveletek eredményeként 2019-ben összesen 59,7 milliárd forint új forrást vont be a Jelzálogbank, kizárólag 
jelzáloglevél kibocsátás formájában. A fenti mennyiség összesen 15 forgalomba hozatal során került kibocsátásra 
tőzsdei aukció útján. A kibocsátásokra minden esetben a kibocsátó teljes forgalmazói körének bevonásával került sor. A 
tranzakciók során összesen 3 különböző, fix és változó kamatozású, 5 és 10 év közötti futamidejű és forintban 
denominált jelzáloglevél sorozatból történt forgalombahozatal. A legtöbb alkalommal, - nyolcszor -  a TJ24NV01 változó 
kamatozású jelzáloglevél sorozat került aukcióra. A legaktívabb negyedév a harmadik volt, akkor több mint 33,5 milliárd 
forint jelzáloglevél került a befektetőkhöz. 
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Az aktív kibocsátási tevékenység mellett a Jelzálogbank több visszavásárlást is szervezett 2019-ben.  2019. 
októberében a Jelzálogbank visszavásárolta az akkor még önálló Takarék Kereskedelmi Bank Zrt-től a 2018. 
márciusában kibocsátott 20 milliárd forint össznévértékű, változó kamatozású kötvényét. A kötvény visszavásárláson 
felül a Jelzálogbank teljes 2019-es évben három alkalommal három sorozatot érintve összesen 500 millió forint és 4,3 
millió euró értékben vásárolt vissza jelzáloglevelet.  

A teljes 2019-es évben 13,6 milliárd forint össznévértékű jelzáloglevél és 5,1 milliárd össznévértékű fedezetlen kötvény 
járt le. Az év végére már nem volt kötvény a Jelzálogbank által kibocsátott értékpapírok között. 

A Jelzálogbank a törvényi előírásnak megfelelően továbbra is folyamatosan biztosítja a szigorúbb jelzáloglevél-fedezeti 
megfelelést. Ezzel összhangban a nettó – értékvesztéssel csökkentett – rendes fedezeti, valamint pótfedezeti tőke 
együttes összege minden napon meghaladta a forgalomban lévő, még nem törlesztett jelzáloglevelek névértékének 
összegét. Ugyanez a megfeleltetés a kamat-kamat viszonylatában is fennállt. 

A Jelzálogbank a Jht. törvény és a banki fedezet-nyilvántartási szabályzat előírásainak megfelelően folyamatosan 
figyelemmel kísérte a fedezettség helyzetét és az arányossági követelmények teljesülését. A jelzáloglevelek 
fedezettségének biztosítása érdekében a hitelek folyósítását követően vizsgálta a rendes fedezetté nyilvánítás 
feltételeinek meglétét.  

A Jelzálogbank által kibocsátott jelzáloglevelek fedezetéül szolgáló rendes fedezetek nettó értéke 2019. december 31-
én 309,3 milliárd forint volt, amely 2018. december 31-hez (269,3 milliárd forint) képest 12,9%-os növekedést jelent. 

A fedezetül szolgáló eszközök és a jelzáloglevelek 2019. december 31-én fennálló értéke  

millió forint 
2018.december 

31. 
2019.december 

31. Változás 

A forgalomban lévő jelzáloglevelek még nem 
törlesztett       

Névértéke 222 451 266 746 19,9% 

Kamata 32 607 30 956 -5,0% 

Összesen 255 058 297 702 16,7% 

A rendes fedezet értéke   

 Tőke 222 731 252 187 13,2% 

Kamata 46 533 57 136 22,8% 

Összesen 269 264 309 323 14,9% 

A pótfedezetként bevont eszköz értéke   

 Állam- és MFB kötvények tőke- és kamat 32 676* 45 552 39,4,0% 

Fedezett kötvény tőke- és kamat 3 575* - - 

Összesen 36 251* 45 552 25,6% 

* A 2018-as adatoknál még nem szerepeltettük a kamatot a pótfedezeti eszközök értékénél, ezt korrigáltuk a 2019-es 
Üzleti jelentésben. Ennek indoka egyrészt az volt, hogy időközben  a BankMaster helyett az Inforex vette át a 
pótfedezeti eszközök nyilvántartását, könyvelését és ez kamatszámítás szempontjából is változtatott az értékeken, 
jelentősebb lett a kamattömeg; másrészt a Közzétételekben is kamattal együtt szerepelnek a pótfedezeti eszközök. 

2019. december 31-én a rendes fedezetek jelenértéke 313,8 milliárd forint, a jelzáloglevelek jelenértéke 287,9 milliárd 
forint volt, így a rendes fedezetek jelenértéke a még nem törlesztett jelzáloglevelek jelenértékének 108,99%-át tette ki.  

A nettó rendes fedezeti, valamint a pótfedezeti tőke együttes összegének és a forgalomban lévő jelzáloglevelek még 
nem törlesztett névértékének aránya 110,35%, a nettó rendes fedezeti, valamint a pótfedezeti kamat együttes 
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összegének és a forgalomban lévő jelzáloglevelek még nem törlesztett kamatának aránya 195,52% volt 2019. december 
31-én.  

4 LIKVIDITÁSKEZELÉS  

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. speciális jelzálogbanki jogállásából adódóan nem gyűjthet betétet, így forrásszerkezetén 
belül jelentős súllyal bírnak a jelzáloglevél és fedezetlen kötvény kibocsátásából, valamint bankközi hitelfelvételből eredő 
forráselemek. A Jelzálogbank a Takarék Csoport tagjaként a likviditási szükségleteit elsősorban Csoporton belüli 
entitással szemben fedezi. A Jelzálogbank hitelállományát (saját és refinanszírozott hitelállomány) csak a fedezeti 
eszköz pool-ban figyelembe vehető tőkéjének erejéig finanszírozhatja jelzáloglevéllel. A jelzáloghitel-állomány 
figyelembe nem vehető tőkéjének finanszírozása, az aktuális túlfedezettség (over collateral) valamint a jelzáloglevelek 
jövőbeli tőke-és kamatfizetéseire képzett likviditási puffer vállalások teljesítéséhez szükséges likvid eszköz állomány is 
zömmel fedezetlen forrásból kerül finanszírozásra.   

2019. március 28-tól a Jelzálogbank jelzálogleveleit az S&P Global Rating minősíti (BBB minősítés - stabil kilátással). A 
Jelzálogbank 2019. március 31-vel felmondta a rating szerződését a Moody’s hitelminősítővel, amely 2019. május 24-én 
bejelentette, hogy visszavonja a Takarék Jelzálogbank Nyrt. jelzálogleveleire vonatkozó ratinget, tekintettel arra, hogy a 
hitelminősítő számára már nem áll rendelkezésre a szükséges információ a hivatkozott minősítés folyamatos 
vizsgálatához. A Moody’s által kiadott hitelminősítés megerősítése és fenntartása érdekében 2008. április 1-jén vállalt 
többlet fedezettség és likviditás tartására vonatkozó korábbi kötelezettég is megszűnt, így 2019. második negyedévétől 
új túlfedezettségi és likviditási pufferre vonatkozó belső szabályozás lépett életbe. Ennek értelmében a Jelzálogbank 
legalább 2%-os túlfedezettséget és 6 hónapos likviditási puffert tart fenn.  

Az új rezsim likvid eszköz igényét elsősorban a fenntartani szükséges 6 havi likviditási puffer mindenkori mérete 
befolyásolja, amelyet a 6 hónapon belül esedékes saját kibocsátású jelzáloglevél cash-flow-k mozgatnak. 

A Jelzálogbank forrás-szerkezetének alakulása: 

A Jelzálogbank forrás-szerkezetének alakulását érdemben befolyásolta a refinanszírozott hitelállomány dinamikus 
bővülése, a Takarék Csoport JMM megfelelését biztosító aktív jelenlét kibocsátóként a jelzáloglevelek elsődleges 
piacán, valamint a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. eladásából befolyó likviditás. 

A refinanszírozási hitelek állománya 2019 folyamán 43,6 milliárd forinttal 216,9 milliárd forintra nőtt, amely éves szinten 
28,15%-os növekedésnek fel meg. A fenti állománynövekedés–meghaladva a 2018-ben bekövetkezett 38,4 milliárd 
forintos állománybővülést–a jelzáloglevéllel történő forrásbevonási igények emelkedését vonta maga után.  

A jelzáloglevél állomány éves szinten közel 20%-kal (+44,3 milliárd forint) 208,5 milliárd forint névértékről 266,8 milliárd 
forintra ugrott. A teljes 2019-es évben összesen 59,7 milliárd forint új forrást vont be a Jelzálogbank kizárólag 
jelzáloglevél kibocsátás formájában, tőzsdei aukciók keretében és a teljes forgalmazói kör bevonásával. A Jelzálogbank 
teljes 2019-es évben három alkalommal négy sorozatot érintve összesen 500 millió forint és 4,3 millió euró értékben 
vásárolt vissza jelzáloglevelet, míg a vizsgált évben 2019-es évben összesen 13,6 milliárd forint össznévértékű 
jelzáloglevél járt le. 

A forgalomban lévő saját kibocsátású fedezetlen kötvények állománya 2019. végére nullára csökkent, miután az év 
során esedékes lejáratokon felül a Jelzálogbank 2019. IV. negyedévben visszavásárolta a még forgalomban lévő teljes 
20 milliárd forint névértékű kötvény-állományt. 

A bankközi források állománya az előző év végéhez képest 2019 végére tovább csökkent (456 millió forint), amely 
eredményeként a Jelzálogbank forrás-állományát szinte teljes egészében már a jelzáloglevelek adták a vizsgált időszak 
végén. 
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5 KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK 

5.1 KOCKÁZATKEZELÉSI POLITIKA 

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. tagja a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének. Az integrációs tagságból 
következően a Jelzálogbankra kiterjednek az Integráció kockázatkezelési szabályai, így a kockázati stratégia is.  

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.,  mint integrációs üzleti irányító szervezet Igazgatósága által jóváhagyott 
és az összevont felügyelet alá tartozó hitelintézetek és társaságok által kötelezően alkalmazandó Kockázati Stratégia a 
következő témakörökre terjed ki: kockázati kultúra, kockázatvállalási alapelvek, célok, kockázati típusok, lényeges 
kockázatok, kockázati étvágy és kockázatvállalási hajlandóság, kockázati szerkezet, kockázatok kezelése, 
kockázatkezelés felépítése, szervezete.  

Az Integráció, illetve tagintézményei törekednek olyan integrált és az Integráció egészére kiterjedő kockázati kultúrát 
megteremteni, amely a kockázati étvágyukkal, a kockázattűrés mértékével összhangban biztosítja a felmerülő 
kockázatok azonosítását, mérését és kezelését. A kockázati kultúra megteremtésének elsődleges eszközeit a belső 
politikák, stratégiák, szabályozások és iránymutatások, a kommunikáció és az alkalmazottak képzése jelentik.  

A Jelzálogbanknak a Szövetkezeti Hitelintézeti Integrációjának és az MTB-nek, mint az integrációs üzleti irányító 
szervezet előírásainak kell megfelelnie. 

A Jelzálogbank kockázatkezelésének elsődleges célja a Bank pénzügyi erejének és jó hírnevének védelme, és a 
hozzájárulás a tőkének olyan versenyképes üzleti tevékenységekre való felhasználásához, amellyel a részvényesi érték 
növekszik. A pénzügyi erő és a jó hírnév védelme azt jelenti, hogy a kockázatok kezelése korlátozza a kedvezőtlen 
események hatását a Bank tőkéjére és eredményére. 

A Bank kockázatvállalási hajlandóságának összhangban kell lennie azokkal a pénzügyi erőforrásokkal, amelyek a 
lehetséges veszteségek fedezésére rendelkezésre állnak. Ennek érdekében a Bank a számszerűsíthető kockázat 
típusokra vonatkozóan kalkulálja a jelenlegi és a jövőbeni gazdasági tőkeszükségletet, valamint az 1. pillér alatti 
tőkeszükségletet.  

A Bank alapvető értéknek tekinti a prudens kockázatvállalást.  

A Jelzálogbank elsősorban hitel-, likviditási-, piaci- és működési kockázatoknak van kitéve.  

5.2 HITELKOCKÁZAT 

A Jelzálogbank fő tevékenysége a partnerbankok jelzáloghitel-portfoliójának refinanszírozása. A JMM MNB általi 
bevezetése üzleti lehetőséget teremtett a jelzálog hitelintézetek számára azzal, hogy a kereskedelmi bankok 
hosszúlejáratú lakossági jelzáloghiteleivel megegyező lejáratú refinanszírozási hiteleket nyújtsanak és ezzel segítsék a 
refinanszírozott hitelintézetek forint lejárati megfeleltetését. A Jelzálogbanknak ez kivételes alkalmat biztosított új üzleti 
partnerek megszerzésére és a refinanszírozási tevékenység ismételt felfuttatására.  

A tevékenységet kockázatkezelési oldalról újra kellett gondolni, a kockázati paramétereket meg kellett határozni, a 
partnerbankokra a vállalható kockázat nagyságára vonatkozó limiteket meg kellett állapítani.  

A vállalati ügyfélkörre vonatkozóan a vállalati hitelezés ágazati limitrendszere jelölte ki 2019. évre a kockázatvállalási 
irányokat.  

Lakossági ügyfélkörben a hitelezési eljárásrendek, a jövedelemelfogadási szabályzat, a kapcsolódó segédletek jelölik ki 
a kockázatvállalási irányokat. 

5.3 LIKVIDITÁSI ÉS LEJÁRATI KOCKÁZATOK  

A banki tevékenység alapvető eleme a likviditás biztosítása. A Bank likviditását követeléseinek és kötelezettségeinek 
lejárati megfeleltetése révén biztosíthatja. Az eszköz-forrás menedzsment tevékenység keretében a kibocsátott 
értékpapírok visszavásárlásával és új kibocsátásokkal is kezeli a lejárati kockázatot. Ugyanakkor a mindenkori 
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fizetőképesség fenntartása mellett a banki jövedelmezőség érdekében limitekkel szabályozott mértékű lejárati 
transzformációt alkalmaz. Az ügyfelek szerződés szerinti hitellejáratot megelőzően kezdeményezett előtörlesztését a 
Bank folyamatosan elemzi, és hatását figyelembe veszi a piaci és likviditási kockázatok kezelésénél.  

A Bank likviditási terveit, finanszírozási pozícióját különböző feltételezéseken alapuló forgatókönyvek mentén készíti el, 
amelyek a stresszhelyzetek hatását is figyelembe veszik. A likvid eszközök állománya folyamatosan magas.  

5.4 DEVIZAKOCKÁZAT 

A Bank szakosított hitelintézeti jellege lényegesen leszűkíti azt a tevékenységi kört, amely deviza árfolyamkockázat 
keletkezésével járhat, ezen felül a Bank üzletpolitikai szándéka szerint is alacsony szinten kívánja tartani az eltérő 
devizanemből eredő kockázatot.  

A Bank célja, hogy az alapvető tevékenysége során keletkező deviza árfolyamkockázatot a piaci körülmények 
függvényében lehetőleg azonnal fedezze. Deviza nyitott pozíció emiatt elsősorban likviditásmenedzselési okok, a 
hitelezésből, illetve refinanszírozásból fakadó elszámolások, illetve aktív/passzív elhatárolások miatt állhat fenn azokban 
a devizanemekben, amelyekben a Bank nostro számlával rendelkezik.  

5.5 KAMATLÁB KOCKÁZAT, ÁRFOLYAMKOCKÁZAT 

A kamatlábkockázat abból eredhet, hogy a kamatokban bekövetkező változás érinti a pénzügyi instrumentum értékét. A 
Bank akkor is ki van téve kamatkockázatnak, ha az adott időszakban lejáró vagy átárazódó eszközeinek, 
kötelezettségeinek és mérlegen kívüli instrumentumainak az összege nincs összhangban egymással.  

A kamatlábkockázatot gap-elemzéssel, VaR értékek számításával és érzékenységvizsgálatok elvégzésével 
folyamatosan méri a Bank és limitekkel korlátozza. A piaci kockázatok kezelését lehetőség szerint természetes 
fedezéssel igyekszik végezni, emellett swap-ügyletek kötésével, jelzáloglevél visszavásárlásokkal, illetve a kibocsátott 
jelzáloglevelek eszközökhöz illeszkedő futamidejével és kamatozásával aktívan menedzseli a Bank eszközeinek és 
forrásainak összhangját.  

5.6 MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT 

A Jelzálogbank a működési kockázatok kezelését továbbra is elsősorban a belső szabályzatokkal, eljárásrendekkel, 
illetve a beépített kontroll-mechanizmusok működtetésével végzi. A működési kockázatkezelés tekintetében a Bank 
vezetősége rendkívül fontos szerepet szán a visszacsatolásnak. Lényeges szempont a működési kockázatok 
kiküszöbölésére tett intézkedések hatékonyságának ellenőrzése. A Jelzálogbank működési kockázati eseményeiről és a 
működési kockázati monitoring eredményéről havi rendszerességgel történik beszámolás. A működési kockázatok 
felismerését a Bank belső oktatással segíti elő. 

A kulcs kockázati indikátorok (továbbiakban: KRI) megfelelőségét a Bank minden évben felülvizsgálja, 2019-ben is több 
KRI módosult és új KRI-k kerültek bevezetésre. A mutatók adatminőségének javítása céljából a Jelzálogbank működési 
kockázati kontroll területe egyeztetést tartott az adatokat szolgáltató területekkel, ahol közösen határozták meg a 
mutatókat és a szinteket.A Jelzálogbank felülvizsgálta a modell kockázatok felmérésére összeállított modell leltárat, 
valamint a termék leltárat. 

 

6 SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK ÉS A LÉTSZÁM ALAKULÁSA 

A Bank 2018-tól tisztán refinanszírozó jelzálogbanki funkciókkal működik: az üzleti, jelzálog alapú hitelezési funkciók a 
Kereskedelmi Bank részére átadásra kerültek, a korábbi bankcsoport irányítási feladatokat és csoportkiszolgáló 
infrastruktúrát a Jelzálogbank az MTB-nek adta át.  

A munkavállalók teljes munkaidőre átszámított létszáma 14 fő volt a tárgyév végén (2018-ban konszolidált szinten: 724 
fő, nem konszolidáltan: 36 fő).  
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7 PÉNZÜGYI ELEMZÉS 

7.1 MÉRLEGSZERKEZET ALAKULÁSA (IFRS, KONSZOLIDÁLT ADATOK ALAPJÁN) 

Az egyes mérlegtételeket illetve azok változását meghatározó esemény volt 2019-ben az, hogy a Jelzálogbank 
értékesítette a Takarék Kereskedelmi Bankban meglévő 51%-os részesedését  

 
 

  

Mérleg

adatok  millió forintban
2019. december 31 2018. december 31. változás változás

Készpénz 0 3 157 - -3 157

Magyar Nemzeti Bankkal szembeni követelések 915 2 073 -55,9% -1 158

Bankközi kihelyezések 17 566 61 664 -71,5% -44 098

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken 

értékelt értékpapírok
43 734 192 142 -77,2% -148 408

Derivatív pénzügyi eszközök 2 851 3 962 -28,0% -1 111

Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok 999 0 - 999

Refinanszírozott jelzáloghitelek 217 205 105 296 106,3% 111 909

Amortizált bekerülési értéken és valós értéken értékelt 

hitelek
57 608 372 594 -84,5% -314 986

Tárgyi eszközök 157 2 171 -92,8% -2 014

Immateriális javak 241 388 -37,9% -147

Halasztott adókövetelés 0 679 - -679

Egyéb eszközök 1 621 10 390 -84,4% -8 769

Eszközök összesen 342 897 754 516 -54,6% -411 619

Kötelezettségek

Bankközi felvétek 3 119 156 659 -98,0% -153 540

Ügyfelek betétei 0 304 333 - -304 333

Derivatív pénzügyi kötelezettségek 423 2 371 -82,2% -1 948

Kibocsátott értékpapírok 265 929 214 389 24,0% 51 540

Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi 

kötelezettségek, kivéve a derivatív ügyleteket
6 552 6 693 -2,1% -141

Kötelezettségek lízingből 70 0 - 70

Halasztott adó kötelezettség 93 0 - 93

Céltartalékok 509 3 988 -87,2% -3 479

Egyéb kötelezettségek 1 159 10 847 -89,3% -9 688

Kötelezettségek összesen 277 854 699 280 -60,3% -421 426

Részvényesi vagyon

Jegyzett tőke 10 849 10 849 0,0% 0

Visszavásárolt saját részvény -207 -207 0,0% 0

Felhalmozott nyereség 24 556 2 479 - 22 077

Egyéb tartalék 29 845 29 598 0,8% 247

Kisebbségi részesedés 0 12 517 - -12 517

Részvényesi vagyon összesen 65 043 55 236 17,8% 9 807

Kötelezettségek és részvényesi vagyon összesen 342 897 754 516 -54,6% -411 619
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A Bank 2019. december 31-i konszolidált, IFRS szerinti mérlegfőösszege 342,9 milliárd forint volt. Eszközoldalon a 
refinanszírozott jelzáloghitelek képviselik a legnagyobb részarányt. A Jelzálogbank refinanszírozási aktvitásának 
erősödése eredményeként ennek állománya jelentősen megugrott, így a tárgyidőszak végére elérte a 217,2 milliárd 
forintot. Forrásoldalon a kötelezettségek között a kibocsátott értékpapírok a meghatározóak, értékük 266,0 milliárd 
forintot tett ki 2019. végén. 

A részvényesi vagyon egy év alatt mintegy 9,8 milliárd forinttal, 17,8%-kal növekedett, amelynek egy része a tárgyévi 
nyereségből adódik. 

MNB-vel szembeni és egyéb bankközi kihelyezések 

Az MNB-vel szembeni és egyéb bankközi kihelyezések állománya a 2018. december végi 63,7 milliárd forintról 
2019. december 31-re 18,5 milliárd forintra csökkent. 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt értékpapírok 

A Bank értékesíthető értékpapír állományának értéke a 2018. december 31-i 192,1 milliárd forintról 43,7 milliárd forintra 
csökkent egy év alatt. Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valósan értékelt értékpapírok állományából 30,9 milliárd 
forint az állampapír. 

Refinanszírozott jelzáloghitelek 

A Bank több nagy magyar kereskedelmi bankkal kötött szerződéseket a jelzálogkölcsönök refinanszírozására; 2019 
végére a refinanszírozott bankpartnerek száma 11-re nőtt. Ennek eredményeként a Jelzálogbank refinanszírozott 
hitelállománya az év során jelentősen bővült, így az időszak végére  217 milliárd forintot tett ki.  

Hitelek 

A Jelzálogbank 2018 áprilisától új lakossági jelzáloghiteleket nem, már csak a szakaszos folyósítású lakossági hitelekből 
lehívott részleteket, illetve a vissza nem térítendő állami támogatásokat folyósítja. Hitelezési tevékenységet 
leányvállalata a Takarék Kereskedelmi Bank végzett, azonban az év során ezen részesedése értékesítésre került. 

A saját értékesítésű hiteleinek bruttó állománya 58,6 milliárd forint volt 2019. december 31-én. A hitelállomány 
összetételét tekintve 99,98%-ban lakossági hitel volt. 

Portfolió minőség 

A Banknak 312,53 milliárd forint minősített eszköze, 0,54 milliárd forint függő kötelezettsége (összesen 313,07 milliárd 
forint) volt a december 31-i mérési időpontban.  

Ügyfelekkel szembeni követelés 58,6 milliárd forint (a swap nélküli portfolió 18,71%-a) volt, továbbá a megkötött 
szerződések alapján a mérési időpontban 0,54 milliárd forint hitelfolyósítási kötelezettség (0,17%) állt fenn. Ezen 
kinnlevőségekből Stage 3 minősítési kategória besorolást kapott 779 db kölcsönszerződéshez kapcsolódó 2,784 milliárd 
forint követelés és 0,004 milliárd forint kötelezettségvállalás, összesen 0,56 milliárd forint értékvesztéssel, illetve 
céltartalékkal. Stage 1 és Stage 2 minősítési kategóriába került 55,80 milliárd forint követelés és 0,54 milliárd forint 
kötelezettségvállalás, melyhez összesen 0,42 milliárd forint értékvesztés és céltartalék kapcsolódik.  

A hitelportfolióban a problémamentes (Stage 1 valamint a Stage 2) arány 95,28%, a problémások (Stage 3) aránya 
pedig 4,72% volt a december 31-i mérési időpontban. 

Az átlagos értékvesztés szintnél a (swap nélküli) összportfolió (0,32 %) és hitelportfolió (1,66 %) vonatkozásában is 
csökkenés tapasztalható az előző mérési időpont óta 

Bankközi források 

A 2019. december végére a bankközi források a csupán mérlegfőösszeg 1%-át tették ki, állományuk 3,1 milliárd forint 
volt a tárgyidőszak végén.  
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Kibocsátott jelzáloglevelek és kötvények 

A Bank által kibocsátott – amortizált bekerülési értéken és valós értéken nyilvántartott –jelzáloglevelek és kötvények 
állománya 2019. december 31-én 265,9 milliárd forintos volt, mely 2018. december végi értékhez (214,4 milliárd forint) 
képest 24,0%-kal növekedett.  

Betétek 

A 2019. december végén a Bank nem rendelkezett ügyfélbetét állománnyal.  

Részvényesi vagyon 

A Társaság alaptőkéjének összetétele és nagysága 2019. december 31. napján: 

Részvénysorozat 
Névérték  
(Ft/darab) 

Kibocsátott 
 (darab) 

Össznévérték 
 (Ft) 

"A" sorozat (törzsrészvény) 100 66 000 010 6 600 001 000 

"B" sorozat (elsőbbségi részvény) 100 14 163 430 1 416 343 000 

"C" sorozat (törzsrészvény) 1 000 2 832 686 2 832 686 000 

Alaptőke nagysága   82 996 126 10 849 030 000 
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7.2 EREDMÉNYSZERKEZET (IFRS, KONSZOLIDÁLT ADATOK ALAPJÁN) 

Az egyes eredménytételeket illetve azok változását meghatározó esemény volt 2019-ben az, hogy a Jelzálogbank 
értékesítette a Takarék Kereskedelmi Bankban meglévő 51%-os részesedését. 

  

7.2.1 Nettó kamatbevétel 

A nettó kamatbevétel 2019. végén 1,3 milliárd forint volt, mely a 8,9 milliárd forintos kamatbevétel és a 7,6 milliárd 
forintos kamatráfordítás egyenlegéből adódott.  

A kamatbevételeken belül a hitelekhez köthető bevételek, míg a kamatráfordítások esetében az értékpapírokhoz köthető 
ráfordítások jelentették a legnagyobb részarányt.  

7.2.2 Nettó jutalék- és díjbevétel 

A díj- és jutalékbevételek, illetve ráfordítások egyenlegeként a Bank 2019. évben 1.424 milliós forintos eredményt ért el. 
(2018: -119 millió forint) 

Eredménykimutatás

millió Ft
2019. december 31. 2018. december 31. változás változás

Kamatbevétel 8 899 9 693 -8,2% -794

Kamatráfordítás -7 613 -7 900 -3,6% 287

NETTÓ KAMATJÖVEDELEM 1 286 1 793 -28,3% -507

Díj- és jutalékbevétel 1 813 383 373,4% 1 430

Díj- és jutalékráfordítás -389 -502 -22,5% 113

NETTÓ DÍJ- ÉS JUTALÉK EREDMÉNY 1 424 -119 - 1 543

Deviza műveletek eredménye 71 5 - 66

Eredménnyel szemben valósan értékelt instrumentumok valós érték változása 58 2 045 -97,2% -1 987

Értékpapírból származó nyereség 733 1 566 -53,2% -833

NETTÓ ÜZLETI (TRADING) EREDMÉNY 862 3 616 -76,2% -2 754

Nettó egyéb működési bevételek 841 1 821 -53,8% -980

Nettó egyéb működési ráfordítás -902 -692 30,3% -210

MŰKÖDÉSI NYERESÉG 3 511 6 419 -45,3% -2 908

Hitelezési veszteségek 155 1 736 -91,1% -1 581

Működési költségek -2 658 -3 449 -22,9% 791

Adózás előtti nyereség 1 008 4 706 -78,6% -3 698

Nyereségadó -219 -82 167,1% -137

Megszűnő tevékenység eredménye 21 517 1 964 - 19 553

Éves eredmény 22 306 6 588 238,6% 15 718

Átfogó eredménykimutatás

millió Ft
2019. december 31. 2018. december 31. változás

Éves eredmény 22 306 6 588 238,6% 15 718

Egyéb átfogó eredmény

Az eredménybe utólagosan átsorolandó tételek:

   Cash-flow hedge tartalék -31 25 - -56

   Értékesíthető pénzügyi eszközök valós érték változása 66 -368 - 434

   Árfolyam tartalék 0 0 - 0

   Egyéb átfogó eredmény halasztott adó hatás -3 31 - -34

Időszak egyéb átfogó jövedelme halasztott adóval együtt 32 -312 - 344

Teljes átfogó eredmény 22 338 6 276 255,9% 16 062
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7.2.3 Nettó üzleti (trading) eredmény 

A pénzügyi műveletek eredménye 2019. évben 862 millió forintos nyereség volt (2018: 3.616 millió forint). A változás 
döntően az eredménnyel szemben valósan értékelt instrumentumok valós értékének változásához köthető. 

7.2.4 Egyéb eredmény 

Az egyéb működési bevételek és ráfordítások egyenlege 61 millió forint nettó ráfordítás volt a teljes évben, amely 841 
millió forintos bevétel, valamint 902 millió forintos ráfordítás egyenlegeként alakult ki.  

7.2.5 Működési költségek 

A működési költségek 2019 év végén 2,7 milliárd forintot tettek ki, ez 791 millió forinttal alacsonyabb értéket jelent 2018-
hoz képest. Az összes költségen belül a legnagyobb részarányt a fenntartási költségek képviselték (2019: 836 millió 
forint). A bérköltségek a tárgyidőszak végén 318 millió forintot tettek ki. 

7.2.6 Értékvesztés képzés és hitelezési veszteség 

A kockázati költségek összege 2019. teljes évben 155 millió forint volt. Az elszámolt értékvesztés összege az előző év 
végéhez képest 1,6 milliárd forinttal csökkent. 

7.3 TŐKEHELYZET 

A Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció tagjainak – az egyetemleges felelősség intézményrendszerére tekintettel – 
konszolidált alapon kell vizsgálniuk a prudenciális követelményeknek való megfelelést, az egyedi megfelelés alól a 
vonatkozó jogszabályok és az MNB tárgybani határozata mentességet biztosítanak.  

A prudenciális előírások tőkemegfelelési mutatóra vonatkozó követelményét Takarék Csoport szinten kell értelmezni. A 
Csoport szintű tőkemegfelelési mutató 2019. december 31-én teljesült. 

8 KÖRNYEZETVÉDELEM 

Bár a Jelzálogbank Nyrt. környezetvédelemmel kapcsolatos üzleti és non-profit tevékenységet nem végez, törekszik a 
környezettudatos munkahely biztosítására, fenntartja és ápolja a közvetlen környezete természetes és dísznövényzetét. 
Törekszik az energiatakarékos megoldások átvételére az üzemmenete folyamán. Belső képzési során hangsúlyozza az 
energia- és környezettudatos vállalati és alkalmazotti magatartás fontosságát. 

9 KÖNYVVIZSGÁLÓ TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚJTOTT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 

A könyvvizsgáló társaság 2019-ben az egyéb szolgáltatások, az MNB különjelentés elkészítésének díjára 5,5 millió 
forintot számított fel a Jelzálogbank részére. 

 

10 A MÉRLEG FORDULÓNAP UTÁN TÖRTÉNT FONTOSABB ESEMÉNYEK 

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. 2019. évi tőkepiaci tevékenysége alapján elnyerte a Budapesti Értéktőzsdének a BÉT 
tőzsdei Legek 2019. év jelzáloglevél kibocsátója díját. A döntés hátterében az áll, hogy a 2019. év folyamán a 
Jelzálogbank közel 60 milliárd névértékű jelzáloglevelet bocsátott ki, és vezetett be az értéktőzsdére. Az év folyamán 
összesen 15 nyilvános aukciót bonyolított le a BÉT aukciós modulján, amelyen a Bank teljes forgalmazói köre (MTB 
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., a z MKB Nyrt., a Concorde Értékpapír Zrt. és az Erste Értékpapír Zrt.) 
részvételével. A Jelzálogbank, amely immár tisztán jelzálogbanki tevékenységet (refinanszírozást és jelzáloglevél 
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kibocsátást) folytat, továbbra is arra törekszik, hogy rendszeres aukciók keretében hozzon nyilvánosan forgalomba 
jelzáloglevél sorozatokat, s versenyképes eszközöket kínáljon a befektetőknek, s megfelelő hosszúlejáratú forrásokat 
biztosítson a partnerbankok jelzáloghiteleinek refinanszírozásához.  

Az S&P Global Ratings (Madrid) hitelminősítő 2020. február 28-án közzétette, hogy a Takarék Jelzálogbank Nyrt. 
jelzáloglevél kibocsátási programja és az általa forintban és külföldi devizában kibocsátott jelzáloglevél sorozatok „BBB” 
hitelminősítését megerősítette, a kapcsolódó stabil kilátást pedig pozitívra javította. A döntés hátterében az áll, hogy az 
ügynökség 2020. február 14-én Magyarország hosszú lejáratú szuverén adósminősítéséhez kapcsolódó kilátást stabilról 
pozitívra javította.  

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2020. március 12-én közzétette az új BUX és BUMIX indexkosarak 2020. március 23-tól 
érvényes összetételét. A  BÉT vezérigazgatósága 117/2020. számú határozatával úgy döntött, hogy a Társaság 
részvényei az Index Kézikönyv 3.3.6.1. a) pontja alapján kikerülnek a BUX  és a BUMIX indexből. 

A Takarék Csoport Vezető Testülete 2020. március 11-én jóváhagyta a Pandémiás Tervet és az 
Üzletmenetfolyamatossági Szabályzat módosítását, illetve megalakult a Pandémiás Operatív Törzs (POT). Ettől kezdve 
ez a szervezeti egység koordinálja a Takarék Csoport koronavírus miatti válsághelyzettel kapcsolatos feladatait, szoros 
együttműködésben a Vezető Testülettel és az egyéb érintett szervezeti egységekkel. A POT folyamatosan utasításokat 
és javaslatokat fogalmaz meg minden munkavállaló számára, erről az üléseknek megfelelő gyakorisággal küld 
tájékoztatást. 

A felsővezetés rendszeresen monitorozza a válság saját tőkére és eredményre gyakorolt hatását, és dönt a szükséges 
lépések megtételéről, melyekről a Magyar Nemzeti Bankot is tájékoztatja. 

Várhatóan ki fog hatni a koronavírus helyzet a makrogazdasági körülményekre (GDP növekedés, munkanélküliség, 
infláció, ingatlanárak, stb.), amelyek figyelembe lettek véve az IFRS9 modellek készítésekor, ezeken keresztül az 
értékvesztés szint várhatóan növekedni fog 2020-ban és 2021-ben. 

Amennyiben a jelenlegi gazdasági folyamatok tartós jelleggel fennmaradnak, a Bank a saját döntések alapján az 
ügyfelek fizetési késedelmei esetén fizetési könnyítések kerülhetnek alkalmazásra, amelyek kihathatnak a hitelek 
besorolására (stage), amelyen keresztül az értékvesztés szint növekedése várható. 

A pénzügyi piacokon nem kizárt, hogy likviditáshiány lép fel, ezért a meglévő derivatív ügyletek, illetve a lejáró 
jelzáloglevél állomány megújítása esetében lehetséges, hogy azok megújítása csak kedvezőtlenebb feltételekkel lesz 
lehetséges a 2019-esnél a válság és arra adott jegybanki válaszok függvényében.  
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Konszolidált Átfogó Eredménykimutatás a 2019. december 31-ével végződő pénzügyi évre 

  
Meg- 
jegy- 
zés 

2019* 2018* 

    
Kamatbevétel 4 8 899 9 693 
Kamatráfordítás 4 -7 613 -7 900 
Nettó kamatjövedelem  1 286 1 793 

    
Díj- és jutalékbevétel 5 1 813 383 
Díj- és jutalék ráfordítás 5 -389 -502 
Díjak és jutalékok eredménye  1 424  -119  

    
Deviza műveletek eredménye  71 5 
Pénzügyi instrumentumok valós érték 
változásának eredménye 

35 58 2 045 

Értékpapírokból származó eredmény  733 1 566 

Nettó üzleti (trading) eredmény  862 3 616 

    
Nettó egyéb működési bevétel 6 841 1 821 
Nettó egyéb működési ráfordítás 7 -902 -692 
Nettó működési nyereség  3 511 6 419 

    
Hitelezési veszteségek 20 155 1 736 
Működési költségek 8 -2 658 -3 449 
Adózás előtti nyereség  1 008 4 706 

Jövedelemadó 11 -219 -82 
Megszűnő tevékenységből származó 
eredmény 

17 21 517 1 964 

Tárgyévi nyereség  22 306 6 588 

   Ebből: folytatódó tevékenységekből a Bank 
tulajdonosaira jutó eredmény 

 
789 4 935 

   Ebből: a nem ellenőrző részesedésekre jutó  0 -311 

Egy részvényre jutó eredmény (100 Ft 
névérték) 

 

31   

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke (Ft)  5,30 43,27 
Hígított egy részvényre jutó eredmény (Ft)  5,30 43,27 
*A táblázatban szereplő adatok a megszűnő tevékenység eredménye sorig a Takarék Jelzálogbank egyedi adatai konszolidálva Takarék 
Kereskedelmi Banki kapcsolattal 
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Konszolidált Egyéb Átfogó Eredménykimutatás a 2019. december 31-ével végződő pénzügyi évre 

 

 
Meg- 
jegy- 
zés 

2019 2018 

    
Tárgyévi nyereség  22 306 6 588 
Egyéb átfogó eredmény 
Az eredménybe utólagosan átsorolandó 
tételek: 

   

   Cash flow hedge ügyletek valós érték 
változása 

 -31 25 

   Egyéb átfogó jövedelemmel szemben 
valós értéken értékelt értékpapírok valós 
érték változása 

 66 -368 

   Egyéb átfogó eredmény halasztott adó 
 hatás 

 -3 31 

Időszak egyéb átfogó vesztesége 
/jövedelme halasztott adóval együtt 

12 32 -312 

Teljes átfogó jövedelem  22 338 6 276 

   Ebből: folytatódó tevékenységből a 
Bank tulajdonosaira jutó nyereség 

 821 5 105 

   a nem ellenőrző részesedésekre jutó 
eredmény 

 0 -311 
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Konszolidált Pénzügyi Helyzet Kimutatás 2019. december 31. 

 

  
Meg-

jegyzés 
2019.  

december 31.* 
2018.  

december 31.** 

Eszközök       

Készpénz   0 3 157 

Magyar Nemzeti Bankkal szembeni 
követelések 

14 915 2 073 

Bankközi kihelyezések 15 17 566 61 664 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt értékpapírok 

16 43 734 192 142 

Derivatív pénzügyi eszközök 35 2 851 3 962 

Amortizált bekerülési értéken értékelt 
értékpapírok 

18 999 0 

Refinanszírozott jelzáloghitelek 19 217 205 105 296 

Amortizált bekerülési értéken és valós 
értéken értékelt hitelek 

20 57 828 372 594 

Tárgyi eszközök  21,23 157 2 171 

Immateriális javak 22 241 388 

Halasztott adókövetelés 11 0 679 

Egyéb eszközök 24 1 401 10 390 

Eszközök összesen   342 897 754 516 

*A 2019. december 31-es adatok a Takarék Jelzálogbank egyedi adatai 

**A 2018. december 31-es adatok a Takarék Jelzálogbank konszolidált adatai (tartalmazza a Takarék Kereskedelmi Bank 
konszolidált adatait is)  
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Konszolidált Cash Flow Kimutatás a 2019. december 31-ével végződő pénzügyi évre  

 
  

Meg-
jegyzés 

2019 2018 

Üzleti tevékenység pénzforgalma    

Nettó nyereség folytatodó tevékenységből  790 4 622 

Nettó nyereség megszűnő tevékenységből  21 517 1 964 

Pénzmozgással nem járó tételek nettó eredményt módosító hatásai:    

  Értékcsökkenés és amortizáció folytatodó tevékenységből  21,22 159 288 

  Értékcsökkenés és amortizáció megszűnő tevékenységből 21,22 114 0 

  Tárgyi eszközök értékvesztése  21,22 104 656 

  Hitelezési veszteségre képzett értékvesztés –visszaírás / képzés 
  (FRS 9 áttérés hatását is tartalmazza 2018-ban) 

 -2 111 -5 923 

  Egyéb céltartalék –visszaírás / képzés  -65 -1 686 

  Tárgyi eszközök kivezetésén realizált veszteség  16 119 

  Immateriális javak kivezetésén realizált veszteség/nyereség  0 284 

  Ügyfélhitelek tőkésített kamata  137 567 

  Derivatív ügyletek valós érték korrekciója  35 -337 -2,236 

  Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi kötelezettségek, 
kivéve derivatív ügyeletek, valós érték korrekciója 

 51 186 

Működési eszközök változása előtti üzleti veszteség/nyereség  -1 142 -1 160 

Működési eszközök csökkenése / - növekedése    

  Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok  999 0 

  Eredménnyel szemben valósan értékelt értékpapírok  0 46 651 

  Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt 
értékpapírok  

 -4 370 -112 281 

  Refinanszírozott jelzáloghitelek  -47 842 -28 699 

  Amortizált bekerülési értéken és valós értéken értékelt hitelek  17 522 -58 553 

  Egyéb eszközök  -45 619 -4 052 

Működési kötelezettségek növekedése / - csökkenése    

  Ügyfélbetétek  0 -24 920 

  Bankközi felvétek  -19 805 -124 246 

  Egyéb kötelezettségek  -391 5 131 

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzforgalom  -102 647 -302 129 
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Konszolidált Cash Flow Kimutatás a 2019. december 31-ével végződő pénzügyi évre 

 

 

Meg-
jegyzés 

2019 2018 

Befektetési tevékenység pénzforgalma    

  Tárgyi eszköz eladás bevétele  0 272 

  Tárgyi eszközök és immateriális javak vásárlása  2 -202 

Befektetési tevékenység nettó pénzforgalma  2 70 

Finanszírozási tevékenység pénzforgalma    

  Értékpapír kibocsátás bevétele  60 854 157 570 

  Kibocsátott értékpapír tőketörlesztés  -21 577 -120 636 

  Hosszú lejáratú hitel tőketörlesztés  10 378 246 922 

  Lizing kötelezettség törlesztése  -42 0 

    

Finanszírozási tevékenység nettó pénzforgalma  49 614 283 856 

Pénz és pénzhelyettesítők nettó csökkenése, növekedése  -53 031 -18 203 

A leányvállalatok és közös vezetésű vállalatok értékesítésének nettó 
hatása 

17 4 618 0 

Pénz és pénzhelyettesítők év eleji állománya  66 894  85 097 

Pénz és pénzhelyettesítők év végi állománya  18 481 66 894 

Pénz és pénzhelyettesítők összetétele:    

Készpénz  0 3 157 

Magyar Nemzeti Bankkal szembeni követelések  915 2 073 

90 napnál korábbi lejáratú bankközi kihelyezések  17 566 61 664 

Pénz és pénzhelyettesítők év végi állománya  18 481 66 894 

Kiegészítő információk    

Kapott kamatok  11 087 23 557 

Fizetett kamatok  -8 385 -8 462 
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Konszolidált Saját tőke-változás Kimutatás a 2019. december 31-ével végződő pénzügyi évre 
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2018. január 1.  10 849 -207 27 926 460 5 1 267 -2 796 12 828 50 332 

IFRS 9 áttérés hatása  0 0 0 0 0 0 -1 370 0 -1 370 

Tárgyévi nyereség  0 0 0 0 0 0 6 897 -311 6 586 
Egyéb átfogó eredmény 12  0 0 0 0 23 -335 0 0 -312 
Általános tartalék képzés  0 0 0 252 0 0 -252 0 0 

2019. január 1.  10 849 -207 27 926 712 28 932 2 479 12 517 55 236 

IFRS 16 áttérés hatása 41 0 0 0 0 0 0 -14 0 -14 
2019. január 1. – nyitó  10 849 -207 27 926 712 28 932 -2 465 12 517 55 222 
Tárgyévi eredmény folytatodó 
tevékenységből  0 0 0 0 0 0 789 0 789 

Tárgyévi eredmény megszűnő 
tevékenységből  0 0 0 0 0 0 21 517 0 21 517 

Egyéb átfogó eredmény 12  0 0 0 0 -28 60 0 0 32 

Kisebbségi tulajdonos változás  0 0 0 0 0 0 0 -12 517 -12 517 

Általános tartalék képzés  0 0 0 215 0 0 -215 0 0 

2019. december 31.  10 849 -207 27 926 927 0 992 24 556 0 65 043 
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1 BANK BEMUTATÁSA 

 

A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (korábbi nevén FHB Jelzálogbank 
Nyrt., a továbbiakban „a Bank”), a magyar állam 1997. október 21-én hozta létre zártkörű alapítású 
részvénytársaságként, 3 milliárd forintos részvénytőkével.  

A Bank alapítását követően jelzálogbanki szolgáltatásokat nyújtott a Magyar Köztársaság területén 
elhelyezkedő központjában és regionális képviseleti irodáiban. A Bank a kereskedelmi bankok által az 
ügyfeleiknek nyújtott jelzáloghitelek refinanszírozásával is foglalkozik.  

A Bank a működési engedélyét 1998. március 6-án, szakosított pénzintézetként kapta a 
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (régi Hpt.), valamint a 
jelzálogintézetekről és jelzáloglevelekről szóló 1997. évi XXX. számú törvénnyel (Jht.) összhangban. A 
Bank működését 1998. március 16-án kezdte meg.  

2003. október 31-én a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) engedélyt adott a Takarék 
Jelzálogbank számára, hogy kibocsátási prospektust adjon ki és bevezesse részvényeit a Budapesti 
Értéktőzsdére. A törzsrészvények jegyzésére 2003. november 24-én került sor. 

A Bank Igazgatósága 2006 februárjában fogadta el azt a stratégiai tervet, amely a banki tevékenység 
és a fiókhálózat bővítését tűzte ki középtávú célként. Ennek keretében a Bank új leányvállalatokat 
hozott létre, köztük a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.-t, jelentősen bővítve ezáltal a Csoport által 
nyújtott szolgáltatások körét. A Takarék Jelzálogbank Nyrt. a csoport anyavállalata. (A Bank és 
leányvállalatai a továbbiakban együtt: Csoport vagy Bankcsoport.) 

A Takarék Jelzálogbank Igazgatósága elfogadta az Allianz stratégiai partnerség programot, amelynek 
részeként a Bank megvásárolta az Allianz Bankot, amely 2011-ben beolvadt a Takarék Kereskedelmi 
Bankba. A stratégiai partneri szerződés felbontásra került 2018-ban. Emellett az Igazgatóság 
jóváhagyta a „család bankja” koncepciót, amely mentén, ettől az időponttól ügyfélközpontú és 
irányultságú kiszolgálásra épül az értékesítés.  

2013-ban a Takarék Jelzálogbank több akvizíciót is végrehajtott, mely során bővült a leányvállalatok, 
és ezáltal a Bankcsoport által végzett tevékenységek köre. Ebbe tartozik a Diófa Alapkezelő Zrt., illetve 
a Díjbeszedő Holding Zrt.-ből (DBH) kiválás útján létrejövő Díjbeszedő Üzemeltetési és Szolgáltatási 
Kft. (DÜSZ) akvizíciója és a kiválás során a DÜSZ tulajdonába került a Díjbeszedő Faktorház Nyrt. 
(DBF), a DíjNET Zrt., a Díjbeszedő Informatikai Kft. (DBIT) üzletrészeinek, valamint a Magyar Posta 
Befektetési Zrt bizonyos tulajdoni hányadának megvásárlása. 

Az üzletrész adásvételi tranzakciókhoz kapcsolódóan, a Takarék Jelzálogbank Nyrt. és a Magyar Posta 
stratégiai együttműködésre léptek, melynek keretében együttműködnek az egyes közös irányításuk alá 
tartozó vállalatok tulajdonolása és irányítása, valamint üzleti tevékenységeik összehangolása során.  

2015. szeptemberben a Takarék Jelzálogbank Nyrt. és a többségi tulajdonában álló Takarék 
Kereskedelmi Bank Zrt. a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú 
jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (Szhitv.) szerinti Szövetkezeti 
Hitelintézetek Integrációs Szervezetének tagjává vált, s egyben a Szövetkezeti Hitelintézeti 
Garanciaközösség és az ország negyedik legnagyobb bankcsoportjának eleme lett.   
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A Takarék Jelzálogbank 2015. december végén névértéken 4.249 millió forint, kibocsátási értéken 30,5 
milliárd forint összegű tőkeemelést hajtott végre, amely dematerializált elsőbbségi (osztalékelsőbbségi) 
„B” sorozatú, valamint dematerializált „C” sorozatú törzsrészvény zártkörű kibocsátásával valósult meg. 
A kibocsátásra kerülő új „B” és „C” részvénysorozatok tőzsdei bevezetése nem történt meg, 
lejegyzésére az Integráción belül került sor. 

 

A Csoport irányítási feladatait 2017-ig a Takarék Jelzálogbank látta el, mint anyavállalat, amelyet 2017-
ben a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció stratégiájának megfelelően az MTB Magyar 
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. vett át. 

 

A Csoport szatellit pénzügyi vállalkozásai, beleértve az alapkezelést, a lízing és a faktoring 
szolgáltatást valamint a központi követelésbehajtást, az Integráció irányítói feladatait ellátó MTB 
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. vette át 2017. decemberében. Az MTB Magyar 
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2017. decemberétől ellátja a Csoport ügyfelei részére is a befektetési 
szolgáltatási funkciót, amelyhez a Takarék Kereskedelmi Bank ügynöki támogatást biztosít. 

 

A Takarék Jelzálogbank 2018. második negyedévétől tisztán jelzálogbanki funkciókkal működik tovább, 
az üzleti, jelzálog alapú hitelezési funkciót a Takarék Kereskedelmi Bank folytatja. Ugyanakkor a 
korábban megkötött hitelszerződéseket portfólióban tartja a lejáratukig. 

2018. november 30-án az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. közgyűlése elfogadta a Takarék 
Csoport új, 2019-2023 közötti időszakra szóló üzleti stratégiáját, amely új fejezet nyit a takarékok 
másfél évszázados történelmében. Ennek egyik legfontosabb elemeként egy új, minden ízében 
korszerű, univerzális kereskedelmi bank jött létre, amelyben az eddigi takarékok egyesülnek, és amely 
az összes takarék ügyfeleinek kiszolgálását végzi. Ez az új bank a teljes Takarék Csoport országos 
kereskedelmi bankja.   

2017.decemberében a Bank értékesítette a közvetlen és közvetett befektetései jelentős részét, a 
közvetlen részesedések közül a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban Kereskedelmi Bank) 
maradt a részesedések között 2019. október 29. napjáig. A Jelzálogbank ezen a napon lezáródott 
tranzakcióval a Kereskedelmi Bankban meglévő 51%-os részesedését teljes egészében értékesítette 
az MTB Zrt. részére. A Kereskedelmi Bank adatai az MTB, mint anyavállalat konszolidációs körében 
kerülnek kimutatásra.   

A Jelzálogbank által korábban nyújtott szolgáltatásokat (melynek köre: csoporton belüli teljes körű 
ügyviteli, számviteli, adózási, munkaügyi és adatszolgáltatási, valamint bérbeadási tevékenység) 2019-
ben továbbra is az MTB nyújtotta a Jelzálogbank és a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban 
Kereskedelmi Bank) részére is, SLA szerződés keretén belül. 

A Kereskedelmi Bank 2019. október 31. napjával a Takarékbank Zrt.-be történt beolvadásáig a 
Jelzálogbank ügynökeként a direkt hitelezési tevékenységet, valamint a hitelgondozási és a minősített 
hitelkezelési tevékenységet is teljes egészében végezte, ugyanakkor a Kereskedelmi Bank a 
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kedvezőbb forrásköltségek elérése érdekében saját hiteleit részben a Jelzálogbankkal 
refinanszíroztatta. 

A Bank 2019. december 31-i konszolidált beszámolóját a Bank 2020. március 31-i igazgatósági ülése 
hagyta jóvá, véglegessé a Közgyűlés elfogadó határozatával válik. 

 

2 A FŐBB SZÁMVITELI ALAPELVEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

2.1 A beszámoló alapja  

A konszolidált pénzügyi beszámoló bekerülési érték alapon kerül összeállításra, kivéve az egyéb átfogó 
jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközöket, a származékos pénzügyi 
eszközöket és származékos pénzügyi kötelezettségeket, az eredménnyel szemben valósan értékelt 
hiteleket és pénzügyi kötelezettségeket, amelyek valós értéken kerültek értékelésre a beszámolóban. 

 

Nyilatkozat a standardok betartásáról 

A Bank konszolidált éves beszámolója az Európai Unió (EU) által befogadott Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készült. 

 

2.2 A számviteli alapelvek változásai 

Az IFRS standardok 2019. január 1-jétől érvényes módosuló szabályainak illetve új standardok 
bevezetésének hatása a pénzügyi kimutatásra 

A jelen beszámolási időszaktól hatályba lépő, az IASB által közzétett és az EU által elfogadott új és 
módosított standardok és értelmezések: 

• IFRS 16 “Lízingek” standard – az EU által elfogadva 2017. október 31-én (hatályba lép a 
2019. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban), 

• IFRS 9 “Pénzügyi instrumentumok” standard módosításai – Előtörlesztés jellemzők negatív 
kompenzációval – az EU által elfogadva 2018. március 22-én (hatályba lép a 2019 január 1-
ével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban), 

• IFRIC 23 “Nyereségadó kezelésével kapcsolatos bizonytalanság” – az EU által elfogadva 
2018. október 23-án (hatályba lép a 2019 január 1-ével, illetve az azt követően kezdődő 
beszámolási időszakokban), 

• IAS 28 “Társult vállalkozásokban és közös vállalkozásokban lévő befektetések” standard 
módosításai - Társult vállalkozásokban és közös vállalkozásokban lévő hosszú távú 
érdekeltségek – az EU által elfogadva 2019. február 8-án (hatályba lép a 2019 január 1-ével, 
illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban), 

• IAS 19 “Munkavállalói juttatások” standard módosításai – Programmódosítás, -megszorítás 
vagy -rendezés – az EU által elfogadva 2019. március 13-án (hatályba lép a 2019 január 1-
ével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban), 
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• Egyes standardok módosításai - “IFRS-ek továbbfejlesztése (2015-2017 években)” – Az 
IFRS Fejlesztési Projekt eredményeképpen az egyes standardokat érintően (IFRS 3, IFRS 11, 
IAS 12 és IAS 23) történt módosítás, elsődlegesen az inkonzisztenciák megszüntetése és a 
magyarázatok tisztázása érdekében – az EU által elfogadva 2019. március 14-én (hatályba lép 
a 2019 január 1-ével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). 

A fentiekben bemutatott, elfogadott standardok, valamint a meglévő standardok és értelmezések 
elfogadott módosításai nem vezettek a Csoport számviteli politikájának változásához. 

 

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

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

• IFRS 14 “Szabályozói elhatárolások” standard (hatályba lép a 2016. január 1-jével, illetve 
az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban) – az Európai Bizottság döntést hozott, 
mely értelmében a jóváhagyás folyamatot a jelenlegi köztes standardra nem fogja alkalmazni, 
és megvárja a végső standardot, 

• IFRS 17 “Biztosítási szerződések” standard (hatályba lép a 2021. január 1-jével, illetve az 
azt követően kezdődő beszámolási időszakokban), 

• IFRS 3 “Üzleti kombinációk” standard módosításai – Üzleti tevékenység definíciója 
(hatályos azon üzleti kombinációkra vonatkozóan, amelyeknél az akvizíció dátuma a 2020. 
január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokba esik, valamint az 
adott időszak kezdetén vagy azt követően bekövetkező eszközbeszerzésekre), 

• IFRS 10 ”Konszolidált pénzügyi kimutatások” és IAS 28 “Társult vállalkozásokban és 
közös vállalkozásokban lévő befektetések” standardok módosításai – Eszközök eladása, 
illetve átadása a befektető és annak társult vagy közös vezetésű vállalkozása között (a 
hatálybalépés időpontját bizonytalan időre elhalasztották, amíg a kutatási projekt konklúzióra 
jut a tőkemódszerrel kapcsolatban), 

• IFRS 9 “Pénzügyi instrumentumok”, IAS 39 “Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és 
értékelés” és IFRS 7 “Pénzügyi instrumentumok: közzétételek” standardok módosításai 
- kamatláb benchmark reform (hatályba lép a 2020. Január 1-jével vagy azt követően kezdődő 
beszámolási időszakokban). 

A pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek portfoliójára vonatkozó fedezeti elszámolás még 
nem került szabályozásra, mivel az EU által sincs még elfogadva a rendelet. 

Ezek a módosítások, új standardok és értelmezések implementációja nem befolyásolná számottevően 
a Bank egyedi pénzügyi kimutatásait. 
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2.3 A konszolidált éves beszámoló pénzneme 

Eltérő jelölés hiányában a konszolidált pénzügyi beszámolóban szereplő összegek millió magyar 
forintban értendők (HUF), a magyar forint a Bank és a leányvállalatának működésében és 
kimutatásaiban használt pénznem. A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. németországi fióktelepének 
funkcionális pénzneme az euró (EUR). 

2.4 Konszolidáció 

A konszolidált éves beszámoló a Bank és a leányvállalata 2019. december 31-i éves beszámolóinak 
konszolidált adatait tartalmazza. 

Ellenőrzés esete akkor áll fenn, ha a Bank – közvetlenül vagy közvetve – a jegyzett tőke több mint 
50%-ával rendelkezik, ha a szavazati jogok több mint 50 %-át gyakorolja, illetve, ha az Igazgatósági 
tagok többségét a Bank nevezheti ki, vagy bocsáthatja el.  

A konszolidációba minden leányvállalat bevonásra kerül az ellenőrzés megszerzésének napjától. A 
leányvállalat nem kerül konszolidálásra az ellenőrzés megszűnésének napjától. Ellenőrzést akkor 
gyakorol a Bank, ha hatalma van a befektetett társaság felett; ha a befektetett társaságban lévő változó 
hozamokhoz joga és kötelezettsége van, és ha képessége van, arra hogy a befektetett társaság feletti 
hatalmát a hozamok befolyásolására használja. 

A Bankcsoport körében maradt leányvállalatokat a lenti táblák tartalmazzák. 

A Bank leányvállalata 2018. december 31-én: 

Konszolidálásba bevont 
társaságok megnevezése 

Fő tulajdonos** Fő tevékenysége 
Kapcsolt 

vállalkozás 
státusza * 

Takarék Kereskedelmi 
Bank Zrt. 

Takarék Jelzálogbank 
Nyrt.  

51 %-ban 

univerzális banki 
tevékenységek ellátása 

L 

* kapcsolt vállalat státusza L= leányvállalat. 
** % a fenti táblában a fő tulajdonosra jutó tulajdoni arányt jelenti. 

A Bank leányvállalata 2019. december 31-én: 

Konszolidálásba bevont 
társaságok megnevezése 

Fő tulajdonos Fő tevékenysége 
Kapcsolt 

vállalkozás 
státusza * 

Nincs konszolidálásba 
bevont vállalat* 

    

*2019. október 29-én a Bank a Takarék Kereskedelmi Bankban meglévő részesedését értékesítette az MTB-nek. Így a 
konszolidált pénzügyi kimutatásokban a megszűnt tevékenység eredménye az átfogó eredménykimutatásban összevontan, 
a folytatódó tevékenységektől elkülönített külön soron került kimutatásra 2018. és 2019. évben. A 2019. december 31-i 
fordulónappal készített konszolidált pénzügyi helyzet kimutatásban a Takarék Kereskedelmi Bank a Bank eszközei és 
kötelezettségei között nem került megjelenítésre.  
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2.5 Kerekítés 

A Csoport ezer forintra kerekítésnél 500 forinttól felfelé, 500 forint és az alatt lefelé kerekít, millió 
forintra kerekítésnél 500 000 forinttól felfelé, 500 000 forint és az alatt lefelé kerekít. 

 

2.6 A lényeges számviteli elvek összefoglalása 

2.6.1 Pénzügyi instrumentumok kategóriái 

A Bank a következő pénzügyi eszközökkel rendelkezik: 

 - Készpénz és készpénz helyettesítők 

 - Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök: 

• Derivatív pénzügyi eszközök 

 - Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési céllal 
tartott pénzügyi eszközök: 

• Valós értéken értékelt hitelek 

 - Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 

• Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt értékpapírok 

 - Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök: 

• Magyar Nemzeti Bankkal szembeni követelések 

• Bankközi kihelyezések 

• Refinanszírozott jelzáloghitelek 

• Amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek és előlegek 

A Bank a következő pénzügyi kötelezettségekkel rendelkezik: 

 - Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek: 

• Derivatív pénzügyi kötelezettségek 

 - Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek: 

• Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek, kivéve a 
derivatív pénzügyi kötelezettségek 

 - Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek (egyéb pénzügyi 
kötelezettségek): 

• Bankközi felvétek 

• Betétek 

• Kibocsátott értékpapírok   
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2.6.2 Készpénz és készpénz helyettesítők 

A konszolidált pénzforgalmi (Cash Flow) kimutatásban szereplő készpénz és készpénz helyettesítők: a 
pénzeszközöket, a Magyar Nemzeti Bankkal szembeni követeléseket és azon, bankokkal szembeni 
követeléseket tartalmazzák, melyek eredeti futamideje kevesebb, mint 90 nap. 

2.6.3 Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt értékpapírok 

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt értékpapírok tartásának üzleti célja a 
szerződéses cash flow-k beszedése és az értékpapír eladása és ezen értékpapírok szerződéses 
feltételei kizárólag a fennálló tőkekövetelésre és az arra számolt kamat beszedésére jogosítanak fel 
meghatározott időpontokban. Az értékpapír kezdeti megjelenítése valós értéken a teljesítési időpont 
szerinti elszámolásnak megfelelően történik. Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken 
értékelt értékpapírok követő értékelése a későbbi beszámolási időpontokban valós értéken történik. Az 
egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt értékpapírok nem realizált nyereségét és 
veszteségét (valós érték különbözetét) közvetlenül az egyéb átfogó jövedelemben kell elszámolni, az 
ezeken az eszközökön keletkező kamat és árfolyam nyereségeket/veszteségeket a konszolidált 
eredménykimutatásban kerülnek elszámolásra. A fedezeti célú származékos pénzügyi 
instrumentumokhoz kapcsolódó egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt 
értékpapírok valós érték korrekciója a fedezeti elszámolásnak megfelelően a konszolidált 
eredménykimutatásban jelenik meg. 

2.6.4 Refinanszírozott jelzáloghitelek 

A Bank jelentős refinanszírozott követelésállománnyal rendelkezik. A jelzáloghitel refinanszírozás 
keretében a partner hitelintézet az általa nyújtott lakossági jelzáloghitelek fedezetéül szolgáló önálló 
jelzálogjogokat és különvált jelzálogjogokat értékesíti a Bank részére.  

Az önálló zálogjog és különvált zálogjog visszavásárlása az egyedi kölcsönügyletek futamideje szerinti 
időszak alatt valósul meg oly módon, hogy a visszavásárlás igazodik a partner bank ügyfele 
tőketörlesztésének ütemezéséhez, azonban a hiteladós törlesztésétől függetlenül bekövetkezik.  

A partnerbankok refinanszírozott hitelei a törvényben szabályozott követelményeknek megfelelnek 
(ezért ezek a hitelek problémamentesek), a minősítés és értékvesztés elszámolási kötelezettség, 
valamint az ügyféllel szembeni fennálló követelés az adott kereskedelmi banknál keletkezik. 

A refinanszírozott jelzáloghitelek problémamentesek, mert az önálló zálogjog és a különvált zálogjog 
megvásárlásával a Bank hosszú lejáratú hitelt ad a partner kereskedelmi banknak és az ügyfél 
kockázatot teljes egészében a partner bank viseli, a Bank csak a partnerbank hitelkockázatának van 
kitéve. A refinanszírozott jelzáloghiteleket a Bank értékvesztéssel (ha van) csökkentett amortizált 
bekerülési értéken mutatja be. 

2.6.5 Amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek és előlegek  

A közvetlenül az ügyfeleknek nyújtott hiteleket a Bank a Hitelek kategóriába sorolja és az 
értékvesztéssel csökkentett amortizált bekerülési értéken mutatja be. Amennyiben a rendelkezésre álló 
információk alapján értékvesztés elszámolása szükséges, az eszközök könyv szerinti értéke külön 
értékvesztés számlán keresztül kerül csökkentésre, az értékvesztés az eredménykimutatásban kerül 
elszámolásra. 
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A Bank minden hitelt és előleget a folyósítás megtörténtekor vesz fel az eszközök közé. 

2.6.6 Átstrukturált hitelek 

A jelentős fizetési késedelemben lévő ügyfelek esetében, ahol lehetséges, a Bank előnyben részesíti a 
kihelyezett ügyfél hitelek átstrukturálását a fedezet érvényesítésével szemben. Az újratárgyalt hitelek 
átstrukturálására a fizetési futamidő meghosszabbításával és/vagy új hitel kondíciós megállapodások 
megkötésével kerülhet sor. A Csoportban az átstrukturált hitelek tekintetében nem volt jelentős 
eredményhatás. 

A Bank vezetése folyamatosan figyeli az újratárgyalt hiteleket, hogy biztosítsa az összes feltételnek 
való megfelelést és a jövőbeni pénzáramok befolyását. Az átstrukturált hitelekre továbbra is egyedi és 
portfolió szintű értékvesztés képzés történik a hitel eredeti effektív kamatlábának használatával. 

Újratárgyalt hitelek esetén az ügyfelek besorolása (és végső soron az értékvesztés) javulhat, ha az 
ügyfelek terv szerint kezdik fizetni a törlesztő részleteket. Az állami program keretében nyújtott 
konstrukciókat (gyűjtő számlás hitelek, forintosított hitelek) is átstrukturáltnak kezeli a Bank, akkor is, ha 
az alapügylet tekintetében nem volt fizetési probléma. 

Amennyiben egy pénzügyi eszköz szerződéses cash flow-it újratárgyalják vagy módosítják és az 
újratárgyalás, illetve módosítás nem eredményezi a pénzügyi eszköz kivezetését, a Bank újrakalkulálja 
a pénzügyi eszköz bruttó könyv szerinti értékét, és a módosítás miatti nyereséget vagy veszteséget az 
eredményben számolja el. A pénzügyi eszköz bruttó könyv szerinti értékét az újratárgyalt vagy 
módosított szerződéses cash flow-k jelenértékeként kell újraszámítani, ahol a diszkontráta a pénzügyi 
eszköz eredeti effektív kamatlába. 

Amikor a pénzügyi eszköz szerződéses cash flow-it újratárgyalták vagy módosították és a pénzügyi 
eszközt nem vezették ki, a Bank értékeli, hogy jelentősen nőtt-e a pénzügyi eszköz hitelkockázata a 
kezdeti megjelenítés óta. Amennyiben a hitelkockázat jelentősen nőtt a kezdeti megjelnítéskor 
elvárthoz képest, úgy az értékvesztés a teljes élettartami várható hitelezési veszteséggel egyező 
összegben kerül megállapításra. Az átsruktúrált hitelek értékvesztése általában a 12 havi várható 
hitelezési veszteségen alapul, amennyiben objektív bizonyíték van rá, hogy a módosítást követően a 
hitelfelvevő visszafizetési szokásai javultak, ami a hitelkockázat korábbi jelentős növekedésének 
megszűnését eredményezte. 

2.6.7 Hitelekre képzett értékvesztés 

A hitelezési és kihelyezési veszteségekre elszámolt értékvesztés a Menedzsment becslései alapján 
kerül megállapításra a hitelezési és kihelyezési tevékenységgel kapcsolatban. 

A Csoport az IFRS 9 standard előírásainak megfelelően a hitelekre és bankközi kihelyezésekre 
értékvesztést a várható veszteség alapú modell alapján számol el. A háromszintű modell alapján a 
kezdeti megjelenítés pillanatától kezdve 12 havi várható hitelezési veszteséggel megegyező 
összegben kerül az értékvesztés elszámolásra, kivéve a vásárolt vagy keletkeztetett értékvesztett 
pénzügyi eszközök (POCI) esetében. A kezdeti megjelenítés óta jelentősen megnövekedett 
hitelkockázattal rendelkező vagy objektív bizonyítékok alapján értékvesztett ügyletek esetében 
élettartami várható hitelezési veszteséggel megegyező összegű értékvesztés kerül elszámolásra. 
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A pénzügyi beszámoló fordulónapján a Bankcsoport minősíti az adott hiteleit és előlegeit és 
meghatározza, hogy van-e olyan jelzés, amely az egyedi pénzügyi eszközök vagy pénzügyi eszközök 
egy csoportjának esetében értékvesztés elszámolását indokolná. Az egyedi pénzügyi eszközökre vagy 
pénzügyi eszközök egy csoportjára feltehetően értékvesztést kell elszámolni, ha és amennyiben van 
erre utaló jelzés egy vagy több olyan esemény kapcsán, melyek az eszköz(ök) kezdeti megjelenése 
után történtek („káresemény”), és a káresemény hatással van a jövőbeni pénzáramokra az adott 
pénzügyi eszközhöz vagy pénzügyi eszközök csoportjához kapcsolódóan, illetve ez megbízhatóan 
számszerűsíthető. 

Az értékvesztésre utaló jelzés lehet, ha egy adós vagy adósok csoportja kedvezőtlen hatású jelentős 
változásokkal szembesült, ezen adósok csődjének vagy más pénzügyi átszervezésének 
valószínűsége, kamat- és tőkefizetési kötelezettségük teljesítésének elmulasztása, illetve amennyiben 
a rendelkezésre álló adatok – például a késedelmes törlesztések változása vagy késedelmes fizetéssel 
összefüggő gazdasági körülmények változása – alapján számszerűsíthetően csökkennek a jövőbeni 
pénzáramok.  

Egy adott hitelre vagy hasonló hitelek egy csoportjára értékvesztés akkor kerül megképzésre, ha a 
könyv szerinti értékük meghaladja a becsült megtérülési értéküket, azaz a várható jövőbeni 
pénzáramlások nettó jelenértékét (beleértve a fedezetek, biztosítékok érvényesítéséből várt 
pénzáramlásokat is). A nettó jelenérték számítás során a diszkontálást a pénzügyi eszköz eredeti 
effektív kamatlábával végzi a Bank. A Bank az egyedileg jelentős hiteleket egyedileg értékeli.  

Az egyedileg nem jelentős hitelek esetében a hasonló hiteleket tartalmazó csoportokra vonatkozóan a 
Bank portfolió alapon méri fel és képzi meg az értékvesztést, figyelembe véve a hiteltípust, a 
minősítést, a historikus nem teljesítéseket és a károkat. A hitelek értéke leírásra kerül, ha az adósok 
elmulasztják teljesíteni a Bankkal szembeni fizetési kötelezettségüket, illetve megfelelő bizonyíték kerül 
feltárásra jogi eljárás során.  

Az eszköz könyv szerinti értéke értékvesztés számla használatával kerül csökkentésre, a veszteség az 
eredménykimutatásban kerül elszámolásra. A hitelek és előlegek a hitelezési veszteséggel szemben 
kerülnek leírásra. Amennyiben a következő években az értékvesztés elszámolása után bizonyos 
események miatt a becsült értékvesztés összege nő vagy csökken, a korábban elszámolt halmozott 
értékvesztés növelésre vagy csökkentésre kerül az értékvesztés számla használatával. Amennyiben 
egy leírás később realizálásra kerül, a bevétel a „Hitelezési veszteségek” sor egyenlegét csökkenti. 

A Csoport egyedi értékelést alkalmaz a nem lakossági ügyfelekkel szembeni követelések, az időskori 
jelzálogjáradék ügyletek értékelésére. 

Az egyedi értékelés során a minősítést végző szakterület, valamint a döntéshozó valamennyi 
rendelkezésre álló információt teljes körűen mérlegeli a minősítési kategória, illetve az értékvesztés 
mértékének meghatározásánál, így különösen a fennálló követelés mértékét, a késedelmét, fedezeteit, 
az adós fizetési fegyelmét, magatartását, stb. 

A Csoport csoportos, statisztikai értékelést alkalmaz a lakossági ügyfelekkel szembeni jelzálogjoggal 
fedezett követelések és a lakossági ügyfelekkel szembeni folyószámlahitel követelések esetében. A 
Csoport csoportos, egyszerűsített értékelést alkalmaz a lakossági ügyfelekkel szembeni jelzáloggal 
nem fedezett követelések esetében a folyószámlahitelekhez kapcsolódó követelések kivételével. 
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2.6.8 Lízing 

Annak meghatározása, hogy egy megállapodás lízing-e, vagy tartalmaz-e lízinget, a megállapodás 
tartalmán alapul, és annak vizsgálatát követeli meg, hogy a megállapodás teljesítése konkrét eszköz 
vagy eszközök használatától függ-e; és a megállapodás az eszköz használatának jogát átadja-e. 

A Bank, mint lízingbe vevő 

Az operatív lízing keretében a lízingbe adó nem adja át lényegileg az összes, a tulajdonlással járó 
kockázatot és hasznot a Bank részére. Az operatív lízing alapján történő lízingfizetések lineáris 
módszerrel a lízing futamideje alatt ráfordításként kerülnek elszámolásra. A függő bérleti díjakat 
felmerülésükkor a Bank költségként elszámolja. 

Pénzügyi lízing keretében a lízingbe vevő által fizetendő összegek követelésként kerülnek 
elszámolásra a Csoportnak a lízingügyletben szereplő nettó befektetések értékén. A lízingügyletből 
származó kötelezettségeket a lízingbevevő a konszolidált pénzügyi helyzet kimutatásban mutatja ki a 
pénzügyi lízingből származó kötelezettségek soron. 

A Bank, mint lízingbe adó 

Pénzügyi lízingként kerül besorolásra azon lízingügylet, ahol a Csoport lényegileg az eszköz 
tulajdonlásával járó összes kockázatot és hasznot átadja a lízingbe vevő részére. A pénzügyi lízinghez 
kapcsolódó nettó befektetés összegét a Csoport a „Hitelek” soron mutatja ki. A lízing futamideje alatt 
követelésként a lízingfizetések effektív kamatlábbal kalkulált jelenértéke kerül kimutatásra az 
esetlegesen garantált maradványérték összegével megnövelve. A követelés visszafizetéséből realizált 
bevételek az eredménykimutatás „Kamatbevétel” során jelennek meg. 

2.6.9 Üzleti kombinációk és goodwill 

Az üzleti kombinációk a felvásárlási módszer alapján kerülnek elszámolásra. Ez magába foglalja a 
felvásárolt társaság azonosítható eszközei (a korábban ki nem mutatott eszközöket is beleértve) és 
kötelezettségei (a függő kötelezettségeket is beleértve) kimutatását valós értéken. Ha a különbözet 
negatív, a különbözet eredményben kerül közvetlenül elszámolásra a felvásárlás évében. A goodwill az 
átadott ellenérték, a felvásárolt társaságban lévő bármely nem ellenőrző részesedés és a felvásárló 
által a felvásároltban korábban tartott tőkeérdekeltségek (ha volt ilyen) valós értékei összegének a 
beazonosítható eszközök és vállalt kötelezettségének megszerzéskori nettó összegén felüli 
többleteként értékelendő.  

A goodwillt kezdeti megjelenítéskor bekerülési értéken kell értékelni. A kezdeti megjelenítést követően 
a goodwillt a Bank évente értékvesztési tesztnek veti alá és a halmozott értékvesztés miatti 
veszteséggel csökkentett bekerülési értéken értékeli. 

Egy eszköz azonosítható, ha az elválasztható, illetve szerződéses vagy egyéb törvényes jogokból 
keletkezik, függetlenül attól, hogy e jogok átruházhatóak-e vagy elválaszthatóak-e a gazdálkodó 
egységtől vagy más jogoktól és kötelmektől. 

Ha a felvásárolt leányvállalat később kikerül a könyvekből, az eladási ár, valamint az árfolyam 
különbséggel növelt nettó eszközérték és a goodwill különbsége az eredménykimutatásban 
elszámolásra kerül. 
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2.6.10 Tárgyi eszközök és immateriális javak 

A Bank a tárgyi eszközöket és az immateriális javakat az amortizációval és értékvesztéssel csökkentett 
beszerzési értéken mutatja be. Az értékcsökkenés a felmerülés időszakában kerül elszámolásra az 
eredménnyel szemben. Az értékcsökkenés alapvetően lineárisan kerül meghatározásra, az adott 
eszközök becsült hasznos élettartamát és maradványértékét figyelembe véve, az alábbiak szerint: 

Ingatlan 2% 
Ingatlanon végzett beruházás 6% 
Irodai berendezések 9% - 33% 
Számítástechnikai szoftverek  10% - 33% 
Vagyoni értékű jogok 3,5% - 16,7% 
Számítástechnikai eszközök 33% - 50% 
Gépjárművek 20% - 33% 
Egyéb tárgyi eszközök 9% - 14,5% 

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

2.6.11 Nem pénzügyi eszközök értékvesztése 

A Bank minden fordulónapon megvizsgálja, hogy van-e az eszköz értékvesztettségére utaló jel. Ha 
van, vagy az éves értékvesztés teszt elvégzése előírt, a Bank az eszköz megtérülő értékét megbecsüli. 
Egy eszköz megtérülő értéke az eszköz értékesítési költségekkel csökkentett valós értéke és 
használati értéke közül a magasabb. Amikor az eszköz könyv szerinti értéke meghaladja a megtérülő 
értékét, az eszközre értékvesztés kerül elszámolásra. A használati érték meghatározásakor a várt 
pénzmozgások diszkontálásra kerülnek a pénz időértékének és az eszköz specifikus kockázatok 
figyelembe vételével. Az értékesítési költségekkel csökkentett valós érték meghatározásakor a 
megfelelő értékelési módszer kerül alkalmazásra. A számításokat többféle értékelés támasztja alá, 
jegyzett részvény árak vagy más elérhető valós érték jelzőszámok. 

Minden eszközre készül egy értékelés évente, mely megvizsgálja, hogy van-e jelzés a korábban 
értékvesztett eszközök értékvesztettségének megszűnésére vagy csökkenésére. Ha van ilyen jelzés, a 
Bank megbecsli az eszköz megtérülő értékét. A korábban elszámolt értékvesztés visszaírása csak 
akkor történik, ha az eszköz megtérülő értékének meghatározásához használt becslésekben változás 
történt az utolsó értékvesztési veszteség elszámolása óta. A visszaírás az eredménykimutatásban 
kerül kimutatásra. A visszaírás korlátozott, azaz, a könyv szerinti érték nem haladhatja meg a 
megtérülő értéket és nem haladhatja meg az értékcsökkenéssel csökkentett számított könyv szerinti 
értéket, ami akkor szerepelne a könyvekben, ha az eszközre korábban nem került volna értékvesztés 
elszámolásra. A goodwillhez kapcsolódó értékvesztés visszaírása későbbi időszakokban sem 
lehetséges. 

2.6.12 Derivatívák (származékos ügyletek)  

A származékos piaci ügyletek két fél közötti pénzügyi szerződést jelentenek, ahol a fizetés egy, vagy 
több adott pénzügyi instrumentum árának, valamely referencia hozam vagy indexhez képesti 
elmozdulásától függ, későbbi dátumra teljesül, és nulla vagy alacsony a kezdeti költsége. 

A derivatívák kezdeti megjelenítése valós értéken történik, eszközként, amennyiben a valós érték 
pozitív, vagy kötelezettségként, amennyiben a valós érték negatív. A derivatívák valós értékének 



                               Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Megjegyzések a Konszolidált Pénzügyi Beszámolóhoz  

 

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként van jelölve. 

A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló 
elválaszthatatlan részét képezik.                           

27 

 

változása a „Nettó üzleti (trading) eredmény” soron jelenik meg. A derivatívák realizált eredménye is a 
„Nettó üzleti (trading) eredmény” soron jelenik meg. 

A származékos piaci ügyletek lehetnek forward, futures, swap és opciós ügyletek. 

2.6.13 Fedezeti ügyletek (IAS 39 szerint) 

A Bank fedezeti ügyleteket köt a kamat, árfolyam és hitelezési kockázatának kezelésére, beleértve 
azon kitettségeket is, amelyek jövőbeni tranzakciókból és kötelezettségvállalásokból erednek. A 
különböző kockázatok kezelése kapcsán a Bank fedezeti ügylet elszámolást alkalmaz a feltételeknek 
megfelelő ügyletekre. A szerződés életbe lépésekor a Bank dokumentálja a fedezeti ügylet és a 
fedezett instrumentum közötti kapcsolatot, amely dokumentum tartalmazza a kockázat jellegét, a 
kockázatkezelési célokat és stratégiákat. A fedezeti dokumentációban rögzítésre kerül a fedezeti 
hatékonyság mérésének módszere. 

A fedezeti kapcsolat megállapításakor a Bank értékeli, hogy várhatóan hosszú távon is hatékony lesz-e 
a fedezeti ügylet, a fedezett kockázatnak tulajdonítható valós érték vagy cash flow változásokat 
ellentételező hatások elérésében. A fedezeti ügyleteket a felelős szakterület negyedévente értékeli.  

A fedezeti ügyletek akkor tekinthetőek hatékonynak, ha a fedezett kockázatnak tulajdoníthatóan a valós 
érték, vagy cash flow változásokat ellentételező hatások eredménye 80-125 %-os tartományon belülre 
esik, abban az időszakban, amelyre a fedezetet megjelölték. 

A fedezeti ügyletek elszámolásához az ügyleteket két kategóriába sorolhatja a Bank: 

a) piaci értékre vonatkozó fedezeti ügyletek (fair value hedges), melyek adott eszköz vagy 
kötelezettség piaci értékében bekövetkező változások fedezésére szolgálnak és  

b) cash flow fedezeti ügyletek (cash flow hedges), melyek adott eszközhöz, kötelezettséghez 
vagy jövőbeni tranzakcióhoz kapcsolódó pénzmozgásban bekövetkező változások fedezésére 
szolgálnak. 

A bank működésében nincs külföldi érdekeltségbe történő nettó befektetés fedezeti ügylet. 

 

Amennyiben a fedezeti kapcsolat bizonyítottan hatékony, a valós érték fedezeti ügyletek valós 
értékének változása, valamint a fedezett eszköz vagy kötelezettség fedezett kockázatra jutó valós 
értéknek változása a konszolidált átfogó eredményben kerül kimutatásra. 

A fedezeti ügyletek elszámolására vonatkozó feltételeket teljesítő pénzforgalmi fedezeti ügyleteken 
keletkező nyereség/veszteség hatékony része (effective hedge) az egyéb átfogó jövedelmen belül kerül 
felvételre. Az egyéb átfogó jövedelmen belül kimutatott hatékony pénzforgalmi fedezeti ügyleten 
realizált eredmény azon periódusra vonatkozó eredménykimutatásban kerül megjelenítésre, 
amelyikben a fedezeti ügylet hat az eredményre, vagy a vonatkozó eszköz vagy kötelezettség 
beszerzési árának részét képezi. A nem hatékony rész az eredménykimutatásban kerül felvételre. 

A fedezeti elszámolás megszűnik amennyiben a fedezeti ügylet lejár, vagy eladásra kerül, lezárják, 
lehívják vagy megszűnik a fedezeti kapcsolat. Ezekben az esetekben az adott időpontig felhalmozott és 
az egyéb átfogó jövedelemben kimutatott eredmény, mindaddig az egyéb átfogó jövedelem része 
marad, amíg a várt jövőbeli tranzakció meg nem történik. Ha a fedezeti ügylet megvalósulásának 
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valószínűsége megszűnik, akkor az egyéb átfogó jövedelem részeként felhalmozott eredmény 
átvezetésre kerül az adott időszak eredményébe.  

A fedezeti ügyletek fedezeti instrumentumai (swapok) kapcsán elszámolt eredményt a következő 
eredménykimutatás sorok tartalmazzák: 

a) kamatbevételen és kamat ráfordításon  
b) deviza műveletek eredményén  
c) derivatív ügyletek valós érték változásának eredményén a valós érték további változása 

Azon kockázatkezelési szempontból fedezeti ügyletnek minősülő ügyletek (gazdasági fedezeti 
ügyletek) piaci átértékeléséből keletkező eredménye, melyek számviteli szempontból nem tartoznak a 
fedezeti elszámolás alá, közvetlenül az eredménykimutatásban kerülnek elszámolásra.  

2.6.14 Tényleges adó 

A tényleges adó összege tartalmazza az adóhatóságoknak fizetendő adók, illetve visszaigényelhető 
adók közül a társasági adó, az iparűzési adó és az innovációs járulék összegét. A tényleges adó az 
adóhatóságnak fizetett, várhatóan fizetendő, illetve az adóhatóságtól várhatóan visszaérkező összegen 
kerül kimutatásra. A tényleges adófizetési kötelezettség megállapításakor alkalmazott adókulcsok 
megegyeznek a magyar adótörvényekben leírtakkal. 

2.6.15 Halasztott adó 

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

2.6.16 Besorolás a pénzügyi kötelezettségek közé vagy a saját tőkébe 

Pénzügyi kötelezettség bármely olyan kötelezettség, amely: 

• szerződéses kötelmet keletkeztet: 
- készpénz vagy egyéb pénzügyi eszköz másik gazdálkodó egység részére történő 

átadására; vagy 
- pénzügyi eszközök vagy pénzügyi kötelezettségek másik gazdálkodó egységgel 

potenciálisan kedvezőtlen feltételek mellett végzett cseréjére; vagy 
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• olyan szerződés, amely a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiban teljesül vagy 
teljesíthető, és amely 

- olyan nem származékos termék, amelynek alapján a gazdálkodó egység köteles, vagy 
kötelezhető saját tőkeinstrumentumai változó darabszámának átadására; vagy 

- olyan származékos termék, amely nem valamely fix összegű pénzeszköznek, vagy 
egyéb pénzügyi eszköznek a gazdálkodó egység fix számú saját tőkeinstrumentumára 
való cseréje által kerül vagy kerülhet teljesítésre. 

A tőkeinstrumentum bármely szerződés, amely egy gazdálkodó egység összes kötelezettségének a 
levonása után a gazdálkodó egység eszközeiben meglévő maradványérdekeltséget testesít meg. 

2.6.17 Amortizáltan értékelt pénzügyi kötelezettségek  

A Bank az üzleti tevékenységéhez szükséges forrást a következő pénzügyi kötelezettségekből szerzi: 
jelzáloglevél és kötvény kibocsátásból, állami és bankközi hitelekből, valamint ügyfél betétgyűjtésből. 

Azon pénzügyi kötelezettségek, melyek nem eredménnyel szemben valósan értékeltek, amortizált 
bekerülési értéken kerülnek értékelésre, a kezdeti megjelenítés során valós értéken kerülnek 
kimutatásra. A kezdeti megjelenítést követően az effektív kamatláb használatával amortizált bekerülési 
értéken szerepelnek a beszámolóban.  

Az amortizált bekerülési érték számítás során figyelembe vételre kerül bármely kibocsátáskori diszkont 
vagy prémium, illetve költségek, melyek az effektív kamatláb részét képezik. 

2.6.18 Valósan értékelt pénzügyi kötelezettségek a derivatívák kivételével 

A kezdeti megjelenítéskor a management dönt a pénzügyi kötelezettség eredménnyel szemben 
valósan értékelt pénzügyi kötelezettség kategóriába sorolásáról. A megjelöléshez a következő 
kritériumoknak kell megfelelni mindegy egyes pénzügyi kötelezettség esetén: 

• A megjelölés megszüntet vagy lényegesen csökkent valamely értékelési vagy megjelenítési 
inkonzisztenciát, amely ellenkező esetben előállt volna amiatt, hogy az eszközök vagy 
kötelezettségek értékelése, vagy az azokon képződött nyereség vagy veszteség megjelenítése 
eltérő alapokon történik; vagy 

• A pénzügyi kötelezettségek egy csoportjának kezelése, valamint teljesítményének értékelése 
valós érték alapon, egy dokumentált kockázatkezelési vagy befektetési stratégiával 
összhangban történik; 

• A pénzügyi instrumentum egy vagy több beágyazott derivatívát tartalmaz, melyek jelentősen 
módosítják a szerződés szerint járó cash flow-kat. 

 

Ilyen típusú pénzügyi instrumentumok a jelzáloglevelek, kötvények és bankközi hitelek (amelyek 
közgazdaságilag szorosan összefüggésbe hozhatók a kockázatok mérséklésére kötött swapokkal). A 
valósan értékelt pénzügyi kötelezettségek a mérlegben valós értéken kerülnek kimutatásra. A valós 
érték változása az eredménykimutatás „Derivatív ügyletek valós érték változásának eredménye” soron 
jelenik meg. A kapott vagy fizetett kamatok a megfelelő „Kamatbevétel” vagy „Kamatráfordítás” soron 
kerülnek elszámolásra az effektív kamatráta használatával.  
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Jelen kategóriában a kibocsátott jelzáloglevelek és kötvények valós értéken kerülnek kimutatásra, ahol 
a névérték a szerződés szerinti fizetési kötelezettséget mutatja. Az állományváltozás és a deviza 
változás hatásán kívüli valós érték változás egésze a hitelezési kockázat változásából adódik. 

A valós értéken értékeltként megjelölt pénzügyi kötelezettségek – amelyek esetében a megjelölés 
megszüntet vagy lényegesen csökkent valamely értékelési vagy megjelenítési inkonzisztenciát – valós 
érték változása az egyéb átfogó jövedelemben kerül elszámolásra. 

2.6.19 Pénzügyi garancia szerződés 

Pénzügyi garancia szerződés kategóriába tartoznak azon szerződések, melyek kötelezettséget 
generálnak a Csoport számára azáltal, hogy a megbízó szerződés szerinti teljesítésének elmaradása 
esetén a garancia kedvezményezettje részére a garancia nyilatkozatban vállaltaknak megfelelően a 
fizetési kötelezettség teljesítendő.  

A pénzügyi garancia szerződések kezdetben a közvetlenül a garancia kibocsátásához rendelhető 
közvetlen költségekkel csökkentett valós értéken kerülnek a „Céltartalékok” között kimutatásra. Ezt 
követően a kötelezettség értéke a kumulatív amortizációval csökkentett bekerülési érték, illetve azon 
várható pénzügyi kötelezettség összege, amely a garanciák lehívása miatt a Csoport számára 
keletkezhet.  

A pénzügyi garancia szerződés díja az eredménykimutatás „Díj- és jutalékbevételek” során kerül 
elszámolásra időarányosan a garancia futamideje alatt. A pénzügyi garancia miatti kötelezettség 
növekedést az eredménykimutatás „Hitelezési veszteségek” során mutatja ki a Bank. 

2.6.20 Pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek kivezetése 

Egy pénzügyi eszköz (vagy annak része, vagy pénzügyi eszközök csoportja) kivezetésre kerül, ha: 

• a pénzügyi eszközből származó cash flow-kra vonatkozó szerződéses jog lejár, vagy 
• a pénzügyi eszközből származó cash flow-kra vonatkozó szerződéses jogokat átadja; vagy 

szerződéses kötelmet vállal a pénzügyi eszközből származó cash flow-k harmadik fél számára 
történő megfizetésére egy átadási megállapodás keretében, és 

• a Bank lényegileg minden, a pénzügyi eszköz tulajdonlásával járó kockázatot és hasznot átad, 
vagy  

• a Bank nem tart meg és nem is ad át lényegileg minden, a pénzügyi eszköz tulajdonlásával 
járó kockázatot és hasznot, de átadja a pénzügyi eszköz ellenőrzését. 

Ha a Bank nem adja át, és nem is tartja meg lényegileg az összes átadott eszköz tulajdonlásával járó 
kockázatot és hasznot, de megtartja ellenőrzését az átadott eszköz felett, az átadott eszközben 
folytatódó részvételének az arányában folytatja az átadott eszköz kimutatását. Az átadott eszközre 
vonatkozó folytatódó részvételének mértéke az a mérték, ameddig a Bank az átadott eszköz értékében 
bekövetkező változások kockázatainak ki van téve. 

Amikor a Bank továbbra is kimutat egy eszközt a folytatódó részvétele mértékéig, egy kapcsolódó 
kötelezettséget is megjelenít.  

A Bank akkor vezet ki a mérlegéből egy pénzügyi kötelezettséget (vagy a pénzügyi kötelezettség egy 
részét), amikor az megszűnt, eltörölték, vagy lejárt. Egy meglévő pénzügyi kötelezettség, vagy annak 



                               Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Megjegyzések a Konszolidált Pénzügyi Beszámolóhoz  

 

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként van jelölve. 

A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló 
elválaszthatatlan részét képezik.                           

31 

 

egy része jelentősen eltérő feltételek melletti cseréje, vagy feltételeinek jelentős módosítása az eredeti 
pénzügyi kötelezettség megszűnéseként és egy új pénzügyi kötelezettség megjelenítéseként kerül 
elszámolásra, az IFRS 9 releváns részeinek megfelelően. A megszűnt vagy harmadik félnek átadott 
pénzügyi kötelezettség (vagy annak része) könyv szerinti értéke, valamint a fizetett ellenérték közötti 
különbözet az eredményben kerül elszámolásra. 

2.6.21 Repo ügyletek  

A Bank értékpapírokat vásárol olyan szerződéses feltételekkel, miszerint egy előre meghatározott 
jövőbeni időpontban azokat újra eladja a partner részére, ezen értékpapírok nem kerülnek a mérlegben 
bemutatásra. A fizetett ellenérték elhatárolt kamattal növelt összege a mérleg „Bankközi kihelyezések” 
során jelenik meg, így fejeződik ki a tranzakció gazdasági tartalma, a Bank által nyújtott hitel. Az 
értékpapír vételi és eladási ára közötti különbség a „Kamatbevétel” soron kerül elszámolásra a 
futamidő alatt az effektív kamatráta módszert alkalmazva. A Bank csak a Megjegyzésekben mutatja be 
azokat az értékpapírokat, amelyeket repo ügyletek során kölcsönadott, külön mérlegsoron nem.  

2.6.22 Céltartalék 

Céltartalékot kell megjeleníteni, ha a Csoportnak egy múltbeli esemény következtében meglévő (jogi 
vagy vélelmezett) kötelme áll fenn és valószínű, hogy a kötelem teljesítéséhez gazdasági hasznok 
kiáramlására lesz szükség; és a kötelem összegére megbízható becslés készíthető. A hitelezéssel 
összefüggő céltartalék ráfordítás a hitelezési veszteségek részét képezi. A függő kötelezettségre 
képzett (az üzleti kombinációhoz tartozó) céltartalék ráfordítás a nettó egyéb működési ráfordítások 
között kerül bemutatásra. 

2.6.23 Rövid távú alkalmazotti juttatások 

A Bank által folytatott gyakorlat szerint a Munkáltatónak a Munkavállalók részére a fizetett szabadságot 
a vonatkozási időszakban kell kiadnia, kivéve azokat a szabadságokat, melyek szülési szabadság alatt 
keletkeznek. A várható szabadságok értékének elhatárolása vonatkozik a Bankra és leányvállalataira, 
de megjelenítésre csak akkor kerül, ha jelentős. 

2.6.24 Hosszú távú alkalmazotti juttatások - Nyugdíjak 

A Csoport tagjai a szokásos üzletmenet során állandó mértékű hozzájárulást teljesítenek a 
munkavállalóik után az állami- és magánnyugdíj-pénztárakba, amelyet a társadalombiztosítási 
járulékok (kötelező hozzájárulás) és az egyéb személyi kifizetések (önkéntes hozzájárulás) között 
számolnak el költségként, és amely nem vehető figyelembe hosszú távú alkalmazotti juttatásként.  

A Csoport ezen kívül nem biztosít dolgozói részére egyéb nyugdíjazás utáni javadalmazást, 
következésképpen nincs semmilyen jogi, vagy szerződéses kötelezettsége. 

2.6.25 Visszavásárolt saját részvény 

A Bank által visszavásárolt saját részvények értéke saját tőke csökkenésként kerül kimutatásra. A 
visszavásárolt saját részvények súlyozott átlagáron kerülnek kimutatásra. A saját részvények 
visszavásárlásának hatása a mérlegben kerül bemutatásra, az utólagos értékesítésből származó 
nyereségek és veszteségek közvetlenül az eredménytartalékkal szemben kerülnek elszámolásra, az 
eredménykimutatásban nyereség vagy veszteség nincs elszámolva.  
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2.6.26 Részvényalapú kifizetések 

A Bank az Igazgatóság tagjai, ügyvezetői és a Bank kiemelt vezetői részére, az általuk nyújtott 
szolgáltatás ellentételezéseként kedvezményesen átruházható, saját részvényben juttatott 
részvényjuttatási programot dolgozott ki. 

A részvényben teljesítendő, részvény alapú juttatások ráfordítása a juttatás kiírása közgyűlési 
elfogadásának napján érvényes valós értéken kerül meghatározásra a 32. Megjegyzésben rögzített 
módszer használatával az IFRS 2 Részvény alapú kifizetések szabályai alapján. A programban 
meghatározott és még ki nem adott részvények valós értéke, ráfordításként (egyéb személyi jellegű 
kifizetések) kerül elszámolásra a saját tőkében külön soron szereplő „Részvényopció miatti 
tartalékképzés”-sel szemben a megszolgálási időszak alatt. A részvényjuttatás kapcsán elszámolt 
halmozott ráfordítás a fordulónapig eltelt megszolgálási időn és a Bank legjobb becslésén - a 
megszolgált részvények darabszámát illetően - alapszik. A piaci feltételek mellett nyújtott saját 
részvények esetében a Bank az adott piaci feltétel teljesülésétől függetlenül elszámolja az olyan féltől 
kapott javakat, aki megfelel valamennyi egyéb megszolgálási feltételnek. 

2.6.27 Bevételek és ráfordítások 

A kamatbevételek (mind az ügyfelektől kapott kamat, mind a Magyar Államtól kapott kamattámogatás) 
és ráfordítások időarányosan kerülnek elszámolásra az effektív kamatláb módszer alapján. A 
kamatbevételek, illetve ráfordítások tartalmazzák az értékpapírokon realizált diszkont vagy prémium 
amortizált összegét. 

Az effektív kamatláb az a kamatláb, mely a becsült jövőbeni pénzáramokat diszkontálja a pénzügyi 
instrumentum várható élettartamára vagy egy rövidebb időre vonatkozóan a pénzügyi eszköz vagy 
pénzügyi kötelezettség könyv szerinti értékének figyelembevételével.  

A számítás a pénzügyi instrumentum minden szerződéses feltételét (például előtörlesztési opció) és 
minden díjat, kezdeti költséget tartalmaz, amely közvetlenül az instrumentumnak tulajdonítható és 
szerves része az effektív kamatnak, de nem tartalmazza a jövőbeni hitelezési veszteségeket. A 
pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség könyv szerinti értéke módosul, ha a Bank módosítja a 
pénzmozgásokra vonatkozó becsléseit.  

A módosított könyv szerinti érték az eredeti effektív kamatláb alapján kerül kiszámításra és a könyv 
szerinti érték változása bevételként vagy ráfordításként kerül elszámolásra. 

A hitelekhez közvetlenül kapcsolódó díjak az effektív kamatláb számításánál kerülnek figyelembe 
vételre. Azon díjak esetében, amelyek csak egy bizonyos időszakra vonatkoznak, a díjak elhatárolásra 
kerülnek. Egy bizonyos teljesítéshez kapcsolódó díjak a kritériumok teljesülésekor egy összegben 
kerülnek elszámolásra. 
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2.6.28 Kamattámogatás 

Állami kamattámogatás 

A kamattámogatás a 12/2001. sz. Kormányrendeletben megadott paraméterek szerinti ügyfelek 
részére meghatározott feltételekkel folyósított hitelállomány után vehető igénybe. A kamattámogatások 
két fő típusa a jelzáloglevél kamattámogatás és a kiegészítő kamattámogatás. Mindkét konstrukció az 
ügyfelek által fizetett kamatot mérsékeli. Az előző közvetetten a Bank forrásköltségeitől függően 
(jelzáloglevél kamattámogatás), míg utóbbi közvetlenül a támogatott hitel ügyfél által fizetendő kamat 
függvényében (eszközoldali támogatás) jelenti az ügyfél által fizetett kamatok támogatását 
(csökkentését). Mindkét támogatási forma megjelenik a Bank bevételeiben. A Bank csak közvetíti 
ezeket az ügyfelek felé úgy, hogy azok a támogatás mértékétől függően a piaci kamatoknál 
alacsonyabb kamatot fizetnek a Banknak. A kamattámogatás legfeljebb a hitel futamidejének első 20 
évére vehető igénybe.  

2007. január 1-jén új szabályozás lépett érvénybe, amelynek értelmében az államilag támogatott 
jelzáloghiteleken keletkező kamatbevételek után 5% adó fizetendő (csak a közvetlenül a Bank által 
folyósított hitelek után keletkezett kamatbevétel után), mely a „Működési költségek” soron került 
bemutatásra.  

A kamattámogatott hitelek megfelelnek az SPPI teszt követelményeinek és amortizált bekerülési 
értéken vannak értékelve. Az értékvesztésük a várható hitelezési veszteség modell szerint van 
számítva. 

Jelzáloglevél kamattámogatás 

A jelzáloglevél alapú kamattámogatás – a fenti rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén 
és mértékben vehető igénybe lakáscélú hitelekhez. Ezen túlmenően az ügyfél által fizetendő maximális 
kamatszázalék feltételének szintén teljesülnie kell. A jelzáloglevél kamattámogatás a jelzáloglevél 
forrásból nyújtott, a rendeletben meghatározott lakáscélú hitelek után vehető igénybe: 

• a Bank által vagy konzorciális hitelezési körben nyújtott jelzáloghitelek, valamint  
• a Bank refinanszírozási tevékenysége körében a Bank által vásárolt és a belföldi hitelintézet 

által visszavásárolt önálló zálogjogok és különvált zálogjog, valamint a visszavásárolt zálogjog-
csomagból eredő követelések. 

A támogatást az adott hónap támogatott hitelállományára veszi igénybe a Bank, de maximum az adott 
havi jelzáloglevél állomány mértékéig. A számítás alapja a napi támogatott hitel- vagy jelzáloglevél 
állomány. 

Kiegészítő kamattámogatás 

A Bank és az ügyfél között létrejött szerződésben rögzítésre kerül a kamattámogatás rendeletben 
meghatározott mértéke és számítási módja a maximális kamat mérték betartása mellett. A 
kamattámogatás havi mértéke az ügylet folyósításához viszonyított mindenkori fordulónapján fennálló 
támogatott tőketartozás részének 1/12-e. A kamattámogatás számítási alapja az ügyleti fordulónapon 
fennálló nem esedékes tőketartozás. 
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2.6.29 Függő kötelezettségek / függő követelések 

A Csoport tevékenységéből következően függő kötelezettségek nem kerülnek a mérlegbe (ilyen 
például a hitelnyújtásra vonatkozó kötelezettségvállalás), de a Megjegyzésekben bemutatásra 
kerülnek, kivéve azt az esetet, ha a becsült kiáramlásuk nagyon távoli. A függő kötelezettségek közé 
tartozó pénzügyi tételek akkor kerülnek be a mérlegbe, amikor valószínűvé válnak.  

A függő követelések nem részei a mérlegnek, azonban bemutatásra kerülnek amennyiben gazdasági 
haszon realizálása valószínűsíthető. 

2.6.30 Fordulónap utáni események 

A Csoport azon mérleg fordulónapja után bekövetkezett eseményei, amelyek pótlólagos információt 
biztosítanak a Csoport mérlegforduló napján fennálló helyzetéről (módosító tételek), bemutatásra 
kerülnek a beszámolóban. Azon fordulónap utáni események, amelyek nem módosítják a beszámoló 
adatait, de lényegesek, a Megjegyzésekben kerülnek bemutatásra. 

2.6.31 Szegmens információk 

A működési szegmens a gazdálkodó egység olyan komponense: 

a) amely bevételekkel és ráfordításokkal járó üzleti tevékenységet folytat; 
b) amelynek működési eredményeit a gazdálkodó egység legfőbb működési döntéshozója 

rendszeresen felülvizsgálja; valamint 
c) amelyre vonatkozóan különálló pénzügyi információ áll rendelkezésre. 

A működési szegmensek olyan üzleti tevékenységet is folytathatnak, amellyel még nem tettek szert 
bevételre, az alapítási műveletek lehetnek például bevételszerzés előtti működési szegmensek. 

A Bank a következő tényezőket veszi figyelembe annak meghatározásakor, hogy két vagy több 
működési szegmens összesíthető-e egyetlen működési szegmensbe: szolgáltatások jellege; 
szolgáltatások vevőjének típusa vagy csoportja; szolgáltatások nyújtásához alkalmazott módszerek; 
szabályozó környezet. A Bank minden szegmenst bemutat, amely (külső és belső) bevételhez, 
eredményhez vagy mérlegfőösszeghez való hozzájárulása lényeges, figyelembe véve az IFRS 8 
további lényeges szabályait (40. Megjegyzés). A megállapított működési szegmensek közül a saját 
hitelezéshez és refinanszírozáshoz tartozó adatok elkülönítetten is bemutatásra kerülnek a mérlegben 
(19. és 20. Megjegyzés) és az eredménykimutatásban (4. Megjegyzés).  

A földrajzi szegmensekre való bontást szintén megvizsgálta a Bank. Mivel azonban a bevételhez, 
eredményhez vagy mérlegfőösszeghez való hozzájárulása a 10%-ot nem éri el a német fióktelep 
mérete, ezért nem készült földrajzi szegmens bontás. 

2.6.32 Beszámítások 

A pénzügyi eszközök és kötelezettségek beszámítva, így nettó módon kimutatva akkor jelennek meg a 
pénzügyi helyzet kimutatásban, ha és amennyiben kikényszeríthető jogi alapja van a kimutatott 
összegek egymással szembeni beszámításnak és a Csoport azokat nettó módon kívánja rendezni vagy 
egyidejűleg kívánja a követelést realizálni és a kötelezettségeket rendezni.  

Ez nem vonatkozik a nettósítási megállapodásokra, így az azokhoz kapcsolódó eszközök és 
kötelezettségek bruttó módon jelennek meg a pénzügyi helyzet kimutatásban. 
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2.6.33 Deviza átszámítás 

A Bank pénzügyi kimutatásai magyar forintban (HUF) kerülnek bemutatásra. (2.3. megjegyzés) 

A Bank és leányvállalata a devizás tranzakciókat először a tranzakció napján érvényes saját 
funkcionális devizájukban számolják el. A funkcionális devizától eltérő devizában meghatározott 
monetáris eszközök és kötelezettségek a beszámoló fordulónapján érvényes árfolyamon kerülnek a 
funkcionális devizára átváltásra. Minden különbség az eredményben kerül elszámolásra. A bekerülési 
értéken nyilvántartott nem monetáris tételek a tranzakciók kezdeti napján érvényes árfolyamon 
kerülnek átszámításra. A valós értéken nyilvántartott nem monetáris tételek a valós érték 
meghatározásának napján érvényes árfolyamon kerülnek átszámításra. 

A konszolidáció során a pénzügyi kimutatások fordulónapján a külföldi társaságok eszközei és 
kötelezettségei átváltásra kerülnek forintra a mérleg fordulónapján érvényes MNB árfolyamon, míg az 
eredménykimutatás tételei éves súlyozott MNB átlagárfolyamon kerülnek forintosításra. A keletkező 
deviza különbözetet az egyéb átfogó eredményben számolja el a Csoport. A deviza különbözet akkor 
szabadul fel az egyéb átfogó eredményből és számolódik el az eredményben, amikor a külföldi 
társaság megszűnik vagy eladásra kerül. 

2.6.34 Pénzügyi eszközök szabályos adás-vételének elszámolása 

A pénzügyi eszközök „szabályos” eladását, illetve vételét a teljesítés napján számolja el a Csoport. Ez 
alól kivételek a derivatívák, ahol az adás-vétel a kötés napján kerül elismerésre. Az elszámolás napja 
az az időpont, amikor az eszköz a Bankcsoport tulajdonába kerül. A „szabályos” értékesítési illetve 
vételi tranzakciók alatt olyan adás-vételi tranzakciót értünk, amelynek során az adott eszközt a 
vonatkozó jogszabály által megadott, vagy a piacon kialakult időintervallum alatt le kell szállítani. 

2.6.35 Bankadó 

A hitelintézetek, mint pénzügyi szervezetek adóalanyai a 2006. évi LIX., az államháztartás egyensúlyát 
javító különadóról és járadékról szóló törvénynek.  

A 2019. és a 2018. évben az adóalap az adó évet megelőző második adóévnek (2017. és 2016. év) a 
magyar számviteli szabályok alapján készített beszámoló szerinti mérlegfőösszege, amelyet a törvény 
szerinti tételekkel lehet csökkenteni.  

A különadó az eredménykimutatásban a „Nettó egyéb működési ráfordítás” soron kerül kimutatásra, 
mert az IFRS szabályozás alapján ez nem minősül jövedelemadónak. 

2018. évre vonatkozóan a Takarék Jelzálogbank Nyrt. és a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. által 
megfizetett pénzügyi szervezetek különadójának megfelelő összegű hitelintézeti különadó 
kötelezettséget határozott meg.  

 

2.7 Lényeges számviteli becslések és feltételezések 

Az IFRS elveivel összhangban készült beszámoló becslések és feltételezések felhasználását követeli 
meg, ami módosítja a beszámolóban szereplő számokat és a hozzájuk tartozó Megjegyzéseket. Bár 
ezen számítások alapja a Bank vezetésének legjobb tudása a pillanatnyi eseményekről, a bekövetkező 
tényleges eredmény ettől eltérő lehet. A társaság az alábbi területeken alkalmazta a becslést. 
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A vállalkozás folytatása 

A Bank vezetése értékelte a Bank képességét a további működést illetően és megállapította, hogy a 
Bank rendelkezik a szükséges erőforrásokkal, hogy folytassa tevékenységét a belátható jövőben. A 
Bank vezetésének továbbá nincs tudomása olyan lényeges bizonytalanságról, mely jelentős kétséget 
támasztana a Banknak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban.  

Pénzügyi eszközök és források valós értékelése 

Amennyiben a pénzügyi eszközök és források valós értékének meghatározása nem aktív piaci ár 
alapján kerül meghatározásra, valamilyen értékelési modell alkalmazására van szükség. Az értékelési 
modellek input adatai megfigyelhető piaci adatok, ahol lehetséges. Ahol azonban ez nem lehetséges, 
ott saját megítélés szükséges a valós érték meghatározásához. (35. Megjegyzés) 

Részvény alapú juttatás 

A Bank a részvény alapú juttatások valós értékének megállapításakor vizsgálja a lehívási feltételt, a 
lehívási árat, valamint a forgalmi feltételek és a profitcél teljesülését. (32. Megjegyzés) 

Halasztott adó követelés 

A halasztott adóköveteléseknél csak addig a mértékig kerülnek kimutatásra az adókövetelések, amíg 
valószínű, hogy adóztatható nyereséggel szemben felhasználásra fog kerülni. A Bank megítélése 
szükséges: az elszámolható halasztott adó követelések meghatározásakor, a jövőbeni adóztatható 
profit szintje, valószínűsíthető időpontja vonatkozásában, a jövőbeni adó tervezési stratégiákkal együtt. 
(11. Megjegyzés) 

Hitelekre végzett értékvesztés teszt és eredménye 

A Csoport rendszeresen értékeli a pénzügyi instrumentum portfólióját értékvesztés szempontjából. A 
menedzsment dönt az értékevsztés képzésről az egyes hitelek és kihelyezések múltbeli veszteségei, a 
jelenlegi gazdasági feltételek, a különböző hitelkategóriák kockázati jellemzői és egyéb releváns 
tényezők alapján. Az új, 3 kategóriás staging besorolási módszertan, az IFRS 9 követelményeinek 
megfelelően került bevezetésre. Az új értékvesztés módszertanban osztályozva vannak a pénzügyi 
instrumentumok (lásd 36. Megjegyzés) annak érdekében, hogy meghatározásra kerüljön a kezdeti 
megjelenítést követően a hitelkockázat jelentős növekedése, illetve lehetővé váljon az IFRS 9 szerint 
értékvesztett pénzügyi eszközök azonosítása. Azon instrumentumok esetében, amelyek 
értékvesztettek vagy jelentősen megnő a hitelkockázatuk, a teljes élettartamuk alatt várható hitelezési 
veszteség kerül elszámolásra. 

Egyéb eszközök értékvesztése 

A Bank minden fordulónapon megvizsgálja, hogy van-e az eszköz értékvesztettségére utaló jel. Ha 
van, vagy amikor az éves értékvesztés teszt elvégzése előírja, a Bank az eszköz megtérülő értékét 
megbecsüli. Egy eszköz megtérülő értéke az eszköz értékesítési költségekkel csökkentett valós értéke 
és használati értéke közül a magasabb.  

A használati érték meghatározásakor a várt pénzmozgások diszkontálásra kerülnek a pénz 
időértékével és az eszköz specifikus kockázatok figyelembe vételével.  
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Minden eszközre készül értékelés évente (kivéve, ha ettől eltérő kerül feltüntetésre), mely 
megvizsgálja, hogy van-e jelzés a korábban értékvesztett eszközök értékvesztettségének 
megszűnésére vagy csökkenésére. Ha van ilyen jelzés, a Bank megbecsüli az eszköz megtérülő 
értékét. (Bővebben a 21. és a 22. Megjegyzés) 

2.8 Átsorolások és hibák 

A 2018. évi konszolidált beszámoló mérlegfordulónapja után nem került azonosításra olyan hiba, amely 
jelentősen befolyásolná a felhasználók beszámoló alapján meghozott döntéseit. 

2.9 A jogi környezet változásai és ezek hatása a Csoport beszámolójára 

A Magyar Nemzeti Bank 20/2015. (VI.29.) számú rendeletében a hitelintézetek jelzáloghitel-
finanszírozás megfelelési mutatójának szintjét a 2019. szeptember 30-ig meghatározott 0,20-as 
minimum szintről 0,25-as szintre emelte, melynek hatására a Jelzálogbank refinanszírozási állománya 
növekedett.  

3 BECSLÉSEKBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS 

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

 

 2019 2018 
Kamatbevétel   
Amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek 4 013 5 439 
Refinanszírozott jelzáloghitelek  2 573 2 338 
Bankközi kihelyezések 8 18 
Kamatbevételek amortizált bekerülési értéken 
értékelt eszközök után 

6 594 7 795 

   
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt értékpapírok 

549 759 

Derivatív pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó 
kamatok 

1 756 1 139 

Kamatbevételek valós értéken értékelt eszközök 
után 

2 305 1 898 

Összesen 8 899 9 693 

Az IFRS 9 standardnak megfelelően stage 3 kategóriába sorolt értékvesztett hitelek vonatkozásában 
elhatárolt kamat mértéke 2019-ben 21 millió forint. 2018-ban az értékvesztett hitelek vonatkozásában 
elhatárolt kamat mértéke 62 millió forint volt.  

 2019 2018 
Kamatráfordítás   
Jelzáloglevelek  6 344 6 070 
Bankközi felvétek után fizetett kamatok 19 31 
Kötvények kamatráfordítása 175 361 
Lízing kamatráfordítása 1 0 
Kamatráfordítások amortizált bekerülési értéken 
értékelt kötelezettségek után 

6 539 6 462 

   
Derivatív pénzügyi kötelezettségekhez kapcsolódó 
kamatráfordítások 

803 715 

Jelzáloglevelek 271 723 
Kamatrfáordítások valós értéken értékelt 
kötelezettségek után 

1 074 1 438 

Összesen 7 613  7 900  

 

2019. évben a hitelek és refinanszírozott jelzáloghitelek kapcsán elszámolt kamatbevétel 941 millió Ft 
állami kamattámogatást (2018 évben 1 642 millió Ft) tartalmaz.   
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5 DÍJ- ÉS JUTALÉKBEVÉTEL, DÍJ- ÉS JUTALÉKRÁFORDÍTÁS 

 2019 2018 
Díj- és jutalékbevétel   
Saját folyósítású jelzáloghitelek 146 157 
Refinanszírozott jelzáloghitelek 89 73 
Lebonyolítási jutalék 34 62 
Értékbecslés 136 89 
Treasury szolgáltatás* 1 407 0 

Egyéb 0 2 
Összesen 1 813 383 
* lejárat előtt lezárt származékos ügyletek nyeresége 

 

 2019 2018 
Díj- és jutalékráfordítás   
Befektetési szolgáltatásból 293 262 
Ügynöki díjak 10 39 
Treasury szolgáltatás 781 181 
Hitelintézeteknek és elszámolóháznak 
fizetett díjak 8 7 
Egyéb 0 13 
Összesen 389 502 
 

6 NETTÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTEL 

 2019 2018 
Céltartalék feloldása/visszaírása* 58 642 
Készletértékesítés bevétele 19 41 
Tárgyi eszköz bérbeadás bevétele 2 0 
Kiszámlázott költségtérítések, szolgáltatások 726 977 
Előző éveket érintő adóbevétel 0 105 
Egyéb bevétel 36 56 
Összesen 841 1 821 
*A céltartalék feloldás jelentős része az IT szoftverre 2018-ben képzett céltartalék felhasználása, a könyvelt díjak a 
fenntartási költségek között jelentek meg 2018-ban. 
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7 NETTÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI RÁFORDÍTÁS 

 

 2019 2018 
   
Bankadó (részletezve ld. a) pontban) 74 156 
Egyéb fizetendő adók, járulékok* 182 150 
Közvetített szolgáltatások ráfordításai 42 21 
Nem pénzügyi eszközök értékvesztése 113 3 
Céltartalék várható jövőbeni kötelezettségre (30. 
Megjegyzés) 

0 8 

Előző éveket érintő ráfordítások 42 0 
Bírság, késedelmi pótlék 2 4 
Felügyeleti és egyéb díjak 356 286 
Eszközök értékesítése vesztesége 0 27 
Kártérítés 2 12 
Egyéb 89 25 
Összesen 902 692 
*Mind 2019-ben, mind 2018-ban tartalmazza az iparűzési adót és az innovációs járulékot.  

 

a) Bankadó 

A bankadó 2019-ben csoporttagonként kifizetett mértékét az alábbi táblázat részletezi: 

 2019 2018 
Takarék Jelzálogbank Nyrt 74 156 
Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.* 0 2 781 
Összesen 74 2 937 
*Tartalmazza a 2012. évi CXVI. törvény alapján a tranzakciós illeték összegét is. 
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8 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK 

 Meg-
jegyzés 2019 2018 

    

Bérjellegű költségek 9 318 413 

Reklám, propaganda, hirdetés  127 2 

Általános és adminisztratív költségek  717 509 

Bérleti díjak 10 21 533 

Értékcsökkenés 21,22,23 167 117 

Tanácsadói díjak  333 875 

Fenntartási költségek  836 851 

Egyéb fizetett adók  6 9 

Biztosítási díjak  8 10 

Adatbázis használat díja  29 31 

Egyebek  76 99 

Összesen  2 658 3 449 
  

9 BÉRJELLEGŰ KÖLTSÉGEK 

 

 2019 2018 

   
Bérköltség 259 311 
Bérjárulékok 50 75 
Egyéb személyi kifizetések 9 27 
Összesen 318 413 

 

Bérjárulékokat a munkavállalóknak fizetett bruttó bérek és bérjellegű juttatások után kell fizetnie a 
Banknak. A munkavállalók teljes munkaidőre átszámított létszáma 14 fő volt a tárgyév végén (2018-
ban 724 fő volt a konszolidált létszám, míg az egyedi 36 fő). 
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10 BÉRLETI DÍJAK (OPERATÍV LÍZING) 

 

Nem felmondható operatív lízing szerződések 

A székhely bérletére vonatkozó operatív lízing szerződés lejárata 2019. december 31.  

 

2019. december 31. 2018. december 31. 

Minimum lízing díjak Minimum lízing díjak 

12 hónapon belül 0 2 403 

1 és 5 év között 0 800 

5 éven túl 0 758 

Összesen 0 3 961 

 

A lízing szerződéseket a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. kötötte,  tekintettel arra, hogy a leányvállat 
2019-ben eladásra került, a nem felmondható operatív lízingek nullára csökkentek. 

 

 Minimum lízing 
díjak 

Függő bérleti 
díjak 

Albérleti díjak Összesen 

2019-ben felmerült költségek 21 0 0 21 
2018-ban felmerült költségek 927 0 -12 914 
 

 

11  JÖVEDELEMADÓ 

  

 2019. december 31. 2018. december 31. 

 
Tárgyidőszaki adófizetési kötelezettség   
 Társasági adó* 0 0 
Halasztott adó ráfordítás folytatódó tevékenységből 219 82 
Halasztott adó ráfordítás megszűnő 
tevékenységből 0 81 
Összesen 219 163 
*2019-ben és 2018-ban a hely iparűzési adó és az innovációs járulék az eredménykimutatásban a „Nettó egyéb működési 
ráfordítás” soron kerül kimutatásra. 
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A számviteli (könyv szerinti) eredményen alapuló várható adó és a ténylegesen fizetett adó közötti 
egyeztetést az alábbiakban mutatja be a Csoport:  

Az egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXXII. törvény 11. §-
a módosította a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 19. §-át, amely az 
adó mértéket a korábbi 19%-ról 9%-ra módosította. Ez alapján a Bank a 2019. és a 2018. évi halasztott 
adó számításnál 9%-os kulcsot alkalmazott. 

 

A vezetőség üzleti tervei alapján a Csoport belátható jövőben keletkező nyeresége felhasználható a 
felhalmozott továbbvihető veszteségből származó halasztott adó eszközökkel szemben. A fenti 
feltételezés alapján a halasztott adó követelés kimutatása indokolt.   

 2019. december 31. 2018. december 31. 

 
Adózás előtti eredmény: 1 008 6 749 
Számított nyereségadó (9%) 91 607 
   
Magyar adóalap módosító tételek adóhatása 117 -786 
Megszűnő tevékenység adó hatása -368 0 
Halasztott adó nem megtérülése üzleti terv 
változása miatt 379 274 
Egyéb módosítás adóhatása 0 68 
Összesen 219 163 
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Halasztott adó pozíció 

 

2019. december 31. 

Halasztott 
adókövetelés 

Halasztott 
adókötelezettség 

Nettó halasztott adó 
pozíció 

Eredménykimutatá
s hatás 

Tartalékok halasztott adó pozíciója 

      

IFRS áttérés adó társasági adó hatása 0 117 -117 117 0 

Társasági adóalap módosító tételek 0 -24 24 -1 014 0 

Hitelfolyósítási díj 0 0 0 44 0 

Derivatív ügyletek 0 0 0 115 0 

Értékvesztés 0 0 0 -180 0 

Függő kamat visszaemelése 0 0 0 42 0 

Cash flow fedezeti ügylet 0 0 0 2 0 

Konszolidáció hatása 0 0 0 319 0 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt értékpapírok  0 0 0 31 

0 

Megszűnő tevékenység hatása 0 0 0 367 0 

Nettó halasztott adópozíció 0 93 -93 -219 0 
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2018. december 31. 

Halasztott 
adókövetelés 

Halasztott 
adókötelezettség 

Nettó halasztott adó 
pozíció 

Eredménykimutatá
s hatás 

Tartalékok halasztott adó pozíciója 

      

Hitelfolyósítási díj -44 0 -44 -69 0 

Derivatív ügyletek -115 0 -115 -235 0 

Értékvesztés 180 0 180 300 0 

Függő kamat visszaemelése -42 0 -42 115 0 

Felvásárlás hatása 0 0 0 38 0 

Veszteség után elhatárolt adóalap -2 0 -2 0 -2 

Konszolidáció hatása 990 0 990 -274 0 

Értékesíthető értékpapírok -319 0 -319 -50 0 

A külföldi leányvállalatok halasztott adója 31 0 31 12 33 

Nettó halasztott adópozíció 679 0 679 -163 31 
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12 EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEM 

 

Az egyéb átfogó jövedelem elemei 

 2019. december 31. 2018. december 31. 
Egyéb átfogó jövedelem   
     
   Cash flow hedge tartalék -31 25 
     ebből: valós érték változása -31 25 
     ebből: átsorolás eredménykimutatásba -31 0 
   
   Egyéb átfogó jövedelemmel szemben 
valós értéken értékelt értékpapírok  66 -368 
     ebből: valós érték változása -665 -504 
     ebből: átsorolás eredménykimutatásba 731 136 
    
    
   Halasztott adó hatás -3 31 
    
Összesen  32 -312 
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Az egyéb átfogó jövedelemhez kapcsolódó halasztott adó hatás 

 

 2019. december 31. 2018. december 31. 

Adózás 
előtt 

Adó 
hatás 

Adózott 
Adózás 

előtt 
Adó 

hatás 
Adózott 

Egyéb átfogó 
jövedelem       

  Cash flow hedge 
tartalék -31 3 -28 25 -2 23 

  Egyéb átfogó 
jövedelemmel szemben 
valós értéken értékelt 
értékpapírok 66 -6 60 -368 33 -335 

Összesen 35 -3 32 -343 31 -312 
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13 PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK  

 

A Bankcsoport 2019. január 1-én bevezette az új IFRS 9 standardot, a pénzügyi eszközök és 
kötelezettségek régi és új besorolása és a könyv szerinti értékek közötti rekonsziliációt az alábbi táblázat 
tartalmazza.  

Pénzügyi eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értékének IFRS 9 szerinti besorolása 

 Megjegyzés 2018. december 31. 
Pénzügyi eszközök   
Készpénz  3 157 
Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök  3 962 
-Derivatív pénzügyi eszközök 35 3 962 
Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, 
nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 

 
164 

- Valós értéken értékelt hitelek 20 164 
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt 
pénzügyi eszközök 

 
192 142 

-Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt 
értékpapírok 

16 
192 142 

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök  541 463 
-Magyar Nemzeti Bankkal szembeni követelések 14 2 073 
-Bankközi kihelyezések 15 61 664 
-Refinanszírozott jelzáloghitelek 19 105 296 
-Amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek 20 372 430 
Pénzügyi eszközök összesen  740 888 

Pénzügyi kötelezettségek   
Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek  2 371 
-Derivatív pénzügyi kötelezettségek 35 2 371 
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi 
kötelezettségek 

 
6 693 

-Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi 
kötelezettségek, kivéve a derivatív pénzügyi kötelezettségek 

27 
6 693 

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi 
kötelezettségek (egyéb pénzügyi kötelezettségek) 

 
675 381 

-Bankközi felvétek 25 156 659 
-Betétek 28 304 333 
-Kibocsátott értékpapírok 26 214 389 
Pénzügyi kötelezettségek összesen  684 445 
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14 MAGYAR NEMZETI BANKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK 

 2019. december 31. 2018. december 31. 
   
MNB nostro számla  915 2 071 
Időszakra elszámolt elhatárolt kamat 0 2 
Összesen  915  2 073  

 

15 BANKKÖZI KIHELYEZÉSEK 

 2019. december 31. 2018. december 31. 
     

Nostro számlák 155 2 706 
Lekötött betétek 17 412 58 967 
Időszakra elszámolt elhatárolt kamat 0 6 
IFRS 9 szerint elszámolt értékvesztés -1 -15 
Összesen 17 566 61 664 

 

16 EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMMEL SZEMBEN VALÓS ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ÉRTÉKPAPÍROK 

 

 2019. december 31. 2018. december 31. 
     

Magyar államkötvények 30 900 152 995 
Magyar diszkont kincstárjegyek 0 12 409 
Belföldi kibocsátású kötvények 12 826 18 712 
Jelzáloglevelek 0 5 600 
Befektetési jegyek 0 443 
Külföldi kibocsátású kötvények 0 1 705 
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben 
valósan értékelt befektetések 

10 292 

IFRS 9 szerint elszámolt értékvesztés -2 -15 
Összesen 43 734 192 142 

 

A befektetések 2019. december 31-én az SZHISZ-ben lévő 10 millió forint értékű részesedést tartalmazzák. 
20 millió forint (2018-ban 20 millió forint volt az SZHISZ-ben lévő részesedés, 30 millió forint a Garantiqa-
Hitelgarancia Zrt. részvények, 1 millió forint a SWIFT tagsági részvények és 241 millió forint a VISA Europe 
tagsági részvények értéke.) A részvények kevesebb, mint 1%-ot képviselnek a társaságokban, ezek a 
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részvények az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt értékpapírok közé kerültek 
besorolásra 2019. december 31-én. 

17 LEÁNYVÁLLALATOK ELADÁSA ÉS VÁSÁRLÁSA 

 

Megvásárolt és értékesített leányvállalatok, a csoport tulajdonosi részesedésének változása a 
leányvállalatokban 
A Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. a beszámolási időszakban könyv szerinti értéken – a 2018. január 1-i 
bekerülési értéke 35 282 millió forint, míg az elszámolt értékvesztés 3 304 millió forint volt – eladásra került. 

2019. október 31.  Takarék Kereskedelmi Bank 

Eszközök 
 

Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és 
egyéb látraszóló betétek 14 651 
Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 33 
Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem 
kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 130 
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt 
pénzügyi eszközök 72 324 
Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 446 413 
Származtatott ügyletek- Fedezeti elszámolások 8 
Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba valamint társult 
vállalkozásokba történt befektetések 350 
Tárgyi eszközök 2 562 
Immateriális javak 3 
Adókövetelések 344 
Egyéb eszközök 3 343 
  
Kötelezettségek 

 Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek 44 
Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek 503 912 
Származtatott ügyletek-Fedezeti elszámolások 2 281 
Céltartalékok 3 736 
Adókötelezettségek 13 
Egyéb kötelezettségek 2 815 
  

Átruházott nettó eszközök 27 360 
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2019. október 31. Takarék Kereskedelmi Bank 
 Készpénzben kapott ellenérték 31 978 
  
Leányvállalat értékesítésének nettó pénzárama  
  
  Átuházott nettó érték 27 360 
Készpénzben kapott ellenérték 31 978 

Nettó pénz beáramlás 4 618 

 

A megszűnő tevékenységek éves eredményét az az alábbi táblázatokban kerülnek részletesen 
bemutatásra. A megszűnt tevékenységek nyeresége és pénzáramai újra bemutatásra kerültek, hogy 
tartalmazzák azokat a műveleteket, amelyek az év folyamán megszűntek. 

 

Megszűnő tevékenységek 2019. évi nyeresége 

2019. október 31. Takarék Kereskedelmi Bank 

Nettó kamat jövedelem 9 789 
Díjak és jutalékok nettó eredménye 5 257 
Nettó működési nyereség 16 494 
Adózás előtti nyereség 1 713 
Kapcsolódó jövedelemadó ráfordítások 0 
Adózás utáni nyereség 1 713 
Konszolidációs nyereség* 2 669 
Nem ellenőrző részesedés kapcsolódó nyeresége * 12 517 
  
Megszűnő tevékenység értékesítésének nyeresége 4 618 
  

Megszűnő tevékenység tárgyévi nyeresége 21 517 

* Konszolidált érték 
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Megszűnő tevékenységek 2018. évi nyeresége 

2018. december 31. Takarék Kereskdelmi Bank 

Nettó kamat jövedelem 12 455 
Díjak és jutalékok nettó eredménye 6 052 
Nettó működési nyereség 19 851 
Adózás előtti nyereség 1 560 
Kapcsolódó jövedelemadó ráfordítások -570 
Adózás utáni nyereség 990 
Konszolidációs nyereség* 974 
  

Megszűnő tevékenység tárgyévi nyeresége 1 964 
* Konszolidált érték 

 

18 AMORTIZÁLT BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN ÉRTÉKELT ÉRTÉKPAPÍROK 

 2019. december 31. 2018. december 31. 

Belföldi kibocsátású kötvények 999 0 

Total 999 0 

 

19 REFINANSZÍROZOTT JELZÁLOGHITELEK 

A 2001. évi L. törvény, mely több pénzügyi tárgyú szabályozást módosított, jelentős változást hozott a Jelzálog-
hitelintézetekről és jelzáloglevelekről szóló 1997. XXX. törvényben is, mivel lehetővé tette a kereskedelmi bankok 
közreműködését a jelzáloghitelezésben. A változtatás lényege, hogy az önálló zálogjogra alapított követelés, mint 
fedezet megjelent a jelzáloglevelek mögött, valamint ezzel egy időben lehetőséget teremtett a jogszabályi változás 
ezen önálló zálogjog adás-vételére is. Az előzőek eredményeként a jelzálog-hitelintézetek a kereskedelmi bankok 
jelzáloghiteleinek refinanszírozójává váltak.  

A Bank több, magyarországi kereskedelmi bankkal szerződést írt alá a jelzáloghitelek refinanszírozásáról, 
mellyel a jelzáloglevél kamattámogatású jelzáloghitelek a kereskedelmi bankok teljes bankhálózatánál 
elérhetővé váltak. Később, a Takarék Jelzálogbank piaci kamatozású (nem támogatott) jelzáloghiteleket is 
refinanszírozott. 2017. évben a refinanszírozott állomány alakulása szempontjából a legjelentősebb 
esemény a JMM mutató (20/2015. ill. 6/2016. számú MNB rendeletek) április 1-i bevezetése, melynek 
köszönhetően igencsak megélénkült a Takarék Jelzálogbank refinanszírozási tevékenysége. 2019. év 
végére már tizenegy bankkal kötött refinanszírozási együttműködés szerződést a Takarék Jelzálogbank. 
Ennek eredményeként a Takarék Jelzálogbank refinanszírozott hitelállománya 2019. év végére 28,12 
százalékkal, 216,98 milliárd forintra növekedett. 
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20 HITELEK 

 

 2019. december 31. 2018. december 31. 

Ingatlan vásárlási hitelek 48 588 130 261 

Ingatlan fedezete mellett nyújtott egyéb hitelek 9 455 65 438 

Nem ingatlan fedezet mellett nyújtott hitelek 0 13 062 

Munkavállalói hitelek 764 923 

Amortizált bekerülési értéken értékelt vállalati 9 169 641 

Amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek, 
bruttó 

58 816 379 325 

Valós értéken értékelt vállalati hitelek 0 164 
Hitelek, bruttó 58 816 379 489 

Fedezeti ügyletek valós érték korrekciója 0 240 

Növekedési Hitelprogram keretében folyósított 
hitelek elhatárolt része*  

0 - 

Forintosítással kapcsolatos kivezetés** 0 -336 
Elhatárolt kamatok** 0 5 206 

Amortizált bekerülési értékhez kapcsolódó kezdeti 
díjak** 

0 610 

Hitelek összes bruttó értéke 58 816 385 209 

Értékvesztés -988 -12 615 

Hitelállomány könyv szerinti érték 57 828 372 594 

*A Növekedési Hitelprogram keretében szerződött hiteleket 2013 júniusától folyósította a Bank. A Bank összesen 28,5 milliárd 
forintot helyezett ki 2016 év végéig. A Bank a Növekedési Hitelprogram keretében folyosósított hitelek és a hozzá tartozó 
források esetében a kezdeti megjelenítéskori valós érték és a szerződéses összeg közötti különbözetet a lejáratig elhatárolta, az 
IFRS 9.B5.1.2A-nak megfelelően. A Növekedési Hitelprogram keretében folyósított hitelek elhatárolt része az egyéb eszközök 
között kerül bemutatásra 2018-ban. 

** Ezek a tételek a hitel amortizál bekerülési érték soron jelentek meg 2019. december 31-én.. 

 

Az értékvesztésből egyedi minősítés alapján megállapított 377 millió Ft (2018: 2 468 millió Ft), portfólió 
minősítés alapján megállapított 611 millió Ft (2018:10 147 millió Ft). 
 

A stage 3 besorolású hitelek állománya 2019. december 31-én 2 784 millió Ft – egyedi adat (2018. 
december 31-én: a nem teljesítő hitelek állománya 22 495 millió Ft - konszolidált adat). 

A jelzáloghitel állományon belül, a kölcsönszerződések megkötésekor a legalább öt éves lejáratú hitelek 
aránya 99,98% (2018-ben 99,46% mely meghaladja az 1997. évi XXX. törvény 5 § (1) alapján kötelező 
80%-ot.  
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A jelzáloghitelekből eredő összes tőkekövetelés állománya nem haladja meg a fedezetül szolgáló 
ingatlanok hitelnyújtás alapját képező együttes értékének az 1997. évi XXX. törvény 5. § (3) szerinti 70 %-
át. Ez az arány 2019. december 31-én 32,28 % (2018. december 31-én 29,38% . 

21 TÁRGYI ESZKÖZÖK 2019. december 31. 

 Ingatlan és bérelt 
ingatlanon végzett 

beruházás 
Irodai berendezés Összesen 

Bruttó érték    
Nyitó egyenleg 3 409 1 132 4 541 
Növekedés 24 30 54 
Csökkenés -26 -156 -182 
Megszűnő tevékenység kivezetése -3 049 -586 -3 635 
Záró egyenleg 358 420 778 
Értékcsökkenés    
Nyitó egyenleg 1 038 724 1 762 
Tárgyévi értékcsökkenés folytatódó 
tevékenységből 53 23 76 
Tárgyévi értékcsökkenés megszűnő 
tevékenységből  82 31 113 
Csökkenés -27 -11 -38 
Megszűnő tevékenység kivezetése -798 -438 -1 236 
Záró egyenleg 348 329 677 
Értékvesztés    
Nyitó egyenleg 484 124 608 
Növekedés* 0 0 0 
Csökkenés 0 0 0 
Megszűnő tevékenység kivezetése -484 -124 -608 

Záró egyenleg 0 0 0 
    Nettó érték 10 91 101 
*A Bank elvégezte a tárgyi eszközök megtérülő értékének becslését. Egy eszköz megtérülő értéke az eszköz értékesítési 
költségekkel csökkentett valós értéke és használati értéke közül a magasabb. Amikor az eszköz könyv szerinti értéke 
meghaladja a megtérülő értékét, az eszközre értékvesztés kerül elszámolásra.  

A konszolidált pénzügyi helyzet kimutatásban a tárgyi eszközök között kerültek kimutatásra az IFRS 16 
standard szerinti használatijog-eszközök. A használatijog-eszközök könyv szerinti értéke 2019. december 
31-én 56 millió forint. (lásd 23 Megjegyzés)  
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TÁRGYI ESZKÖZÖK 2018. december 31. 

 

 Ingatlan és bérelt 
ingatlanon végzett 

beruházás 
Irodai berendezés Összesen 

Bruttó érték    
Nyitó egyenleg 3 515 1 390  4 905 
Növekedés 58 142 200 
Csökkenés -164 -400 -564 
Záró egyenleg 3 409 1 132 4 541 
Értékcsökkenés    
Nyitó egyenleg 918 806 1 724 
Éves értékcsökkenés  139 73 212 
Csökkenés -19 -155 -174 
Záró egyenleg 1 038 724 1 762 
Értékvesztés    
Nyitó egyenleg 210 124 334 
Növekedés* 274 0 274 
Csökkenés 0 0 0 
Záró egyenleg 484 124 608 
    Nettó érték 1 887 284 2 171 
*A Bank elvégezte a tárgyi eszközök megtérülő értékének becslését. Egy eszköz megtérülő értéke az eszköz értékesítési 
költségekkel csökkentett valós értéke és használati értéke közül a magasabb. Amikor az eszköz könyv szerinti értéke 
meghaladja a megtérülő értékét, az eszközre értékvesztés kerül elszámolásra. A tárgyi eszközök tekintetében 2018-ban a 
fiókhálózati racionalizálás során került elszámolásra értékvesztés, azoknál az eszközöknél, ahol a megtérő érték alacsonyabb 
volt a könyv szerinti értéknél. Az elszámolt értékvesztés az eredménykimutatásban a „Nettó egyéb működési ráfordítás” soron 
kerül kimutatásra. 
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22 IMMATERIÁLIS JAVAK 2019. december 31. 

 

 
Szoftverek 

Egyéb immateriális 
javak 

Összesen 

Bruttó érték    
Nyitó egyenleg 2 181 163 2 344 
Növekedés 0 0 0 
Csökkenés -321 0 -321 
Megszűnő tevékenység 
kivezetése -622 -99 -721 
Záró egyenleg 1 238 64 1 302 

Értékcsökkenés    
Nyitó egyenleg 1 602 6 1 608 
Tárgyévi értékcsökkenés 
folytatódó tevékenységből 36 0 36 
Tárgyévi értékcsökkenés 
megszűnő tevékenységből  0 1 1 
Csökkenés -123 153 30 
Megszűnő tevékenység 
kivezetése -622 -96 -718 
Záró egyenleg 893 64 957 

Értékvesztés    
Nyitó egyenleg 579 122 701 
Növekedés 104 0 104 
Csökkenés 0 0 0 
Megszűnő tevékenység 
kivezetése -579 -122 -701 
Záró egyenleg 104 0 104 

Nettó érték 241 0 241 

 

Az immateriális javak értékvesztési tesztje során a Bank megvizsgálta az immateriális javakkal 
kapcsolatosan elkezdett, 2019. december 31-ig még nem aktivált projekteket.  

A Bank elvégezte az immateriális javak megtérülési értékének becslését. Az idei év értékvesztés 
informatikai szoftverekhez kapcsolódik, ahol a megtérülő érték alacsonyabb, mint a nettó eszköz érték. Az 
elszámolt értékvesztés az eredménykimutatásban a „Nettó egyéb működési ráfordítás” soron kerül 
kimutatásra. 
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IMMATERIÁLIS JAVAK 2018. december 31. 

 

 
Szoftverek 

Egyéb immateriális 
javak 

Ügynöki 
együttműködés 

Összesen 

Bruttó érték     
Nyitó egyenleg 2 738 429 645 3 812 
Növekedés 0 2 0 2 
Csökkenés -557 -268 0 -825 
Záró egyenleg 2 181 163 645 2,989 

Értékcsökkenés     
Nyitó egyenleg 1 602 150 231 1 983 
Éves értékcsökkenés 42 2 32 76 
Csökkenés -363 -178 0 -541 
Záró egyenleg 1 281 -26 263 1 518 

Értékvesztés     
Nyitó egyenleg 579 122 0 701 
Növekedés 0 0 382 382 
Felhasználás 0 0 0 0 
Záró egyenleg 579 122 382 1 083 

Nettó érték 321 67 0 388 

 

Az immateriális javak értékvesztési tesztje során a Bank megvizsgálta az immateriális javakkal 
kapcsolatosan elkezdett, 2018. december 31-ig még nem aktivált projekteket.  

A Bank elvégezte az immateriális javak megtérülési értékének becslését. A Magyar Kártya Szolgáltató Zrt. 
esetében a könyv szerinti érték meghaladja a becsült megtérülési értékét, ezért értékvesztés került 
elszámolásra. Az elszámolt értékvesztés az eredménykimutatásban a „Nettó egyéb működési ráfordítás” 
soron kerül kimutatásra. 
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23 IFRS 16 Lízing 

 

Használatijog-eszközök 

  
2019. 

december 31. 
2019. 

január 1. 

Saját tulajdonban lévő ingatlanok, gépek, és berendezések 101 2 171 
Használatijog-eszközök, kivéve a befektetési célú 
ingatlanokat 

56 1 264 

Összes ingatlan, gép, és berendezés  157 3 435 

 

Lízingkötelezettségek 

A pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban szereplő lízingkötelezettségek 

  
2019. 

december 31. 
2019. 

január 1. 

Rövid lejáratú 21 717 

Hosszú lejáratú 49 560 

Lízingkötelezettségek összesen 70 1 277 
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Lejárat szerinti elemzés - diszkontálatlan szerződéses pénzáramok 

  
2019. 

december 31. 
2019. 

január 1. 

1 éven belül 21 728 

1-5 év között 49 500 

5 éven túl 0 81 

Összes diszkontálatlan lízingkötelezettség 70 1 309 

 

Használatijog-eszközök 

  Ingatlanok Járművek Összesen 
Egyenleg 2019. január 1. 1 253 11 1 264 

Növekedések 70 19 89 
Tárgyévi értékcsökkenési leírás folytatódó 
tevékenységből 

-54 0 -54 

Tárgyévi értékcsökkenési leírás megszűnő 
tevékenységből 

-560 -1 -561 

Csökkenések -25 -10 -35 
Megszűnő tevékenység kivezetése -629 -18 -647 
Egyenleg 2019. december 31. 55 1 56 

 

 

A lízingekkel kapcsolatos teljes pénzkiáramlás 

 

  2019 
Folytatódó tevékenység pénzkiáramlás -42 
Megszűnő tevékenység pénzkiáramlás -571 
A lízingekkel kapcsolatos teljes pénzkiáramlás -613 
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A lízingbe vett eszközökkel kapcsolatosan eredményben megjelenített tételek  

 

  2019. december 31. 
Folytatódó tevékenység lízingkötelezettségekből eredő kamatráfordítások -1 
Megszűnő tevékenység lízingkötelezettségekből eredő kamatráfordítások -10 
A lízingkötelezettségek értékelésében figyelmen kívül hagyott változó 
lízingdíjakhoz kötődő ráfordítások 

0 

Használatijog-eszközök allízingjéből származó bevételek 0 
Visszlízing ügyletekből eredő nyereség vagy veszteség 0 
Összesen -11 

 

Cash flow kimutatásban megjelenített tételek 

 

  2019. december 31. 
Lízingkötelezettségekből eredő kamatráfordítások -11 
Lízingkötelezettség tőkerészéhez kötődő kifizetések -613 
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24 EGYÉB ESZKÖZÖK 

 

 2019. december 31. 2018. december 31. 
Aktív időbeli elhatárolások 92 1 362 
Visszaigényelhető adók 1 845 
Magyar Állammal kapcsolatos elszámolások 414 124 
Követelés fejében átvett ingatlan 2 103 
Vevőkövetelések 629 499 
Adott óvadékok 260 3 354 
Növekedési Hitelprogram keretében folyósított 
hitelek elhatárolt része* 0 2 944 
Egyebek 3 1 158 
Összesen 1  401 10 389 
*A Növekedési Hitelprogram keretében folyósított hitelek elhatárolt része az egyéb eszközök között kerül bemutatásra 2018-ban. 

A követelés fejében átvett ingatlanok és eladásra tartott ingatlanok esetében a Csoport törekszik a mielőbbi 
értékesítésre.  

 

25 BANKKÖZI FELVÉTEK 

 2019. december 31. 2018. december 31. 

Hosszú lejáratú hitelek 0 17 193 
Rövid lejáratú hitelek 3 119 139 465 
Elhatárolt kamatok 0 1 
Összesen 3 119 156 659 
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26 KIBOCSÁTOTT ÉRTÉKPAPÍROK 

A Csoport a „Kibocsátott értékpapírok” mérlegsoron az amortizált bekerülési értéken kimutatott 
jelzálogleveleket és kötvényeket mutatja be. 

 

 

2019. december 31. 2018. december 31. 

Nettó 
könyv 

szerinti 
érték 

Névérték 

Nettó 
könyv 

szerinti 
érték 

Névérték 

Tőzsdén nem jegyzett jelzáloglevelek     

   Fix kamatozású 3 972 3 824 16 480 16 449 

   Változó kamatozású 0 0 0 0 

Tőzsdén jegyzett jelzáloglevelek     

   Fix kamatozású 218 819 214 137 177 406 176 200 

   Változó kamatozású 43 138 43 017 10 067 10 072 

Jelzáloglevelek összesen 265 929 260 978 203 953 202 721 

Tőzsdén nem jegyzett kötvények     

   Fix kamatozású 0 0 0 0 

   Változó kamatozású 0 0 0 0 

Tőzsdén jegyzett kötvények     

  Fix kamatozású 0  0 5 836  5 786 

   Változó kamatozású 0 0 0 0 

Kötvények összesen 0 0 5 836 5 786 

Elhatárolt kamat (jelzáloglevél)* 0 0 4 431 0  

Elhatárolt kamat (kötvény) 0 0 169 0  

Kibocsátott értékpapírok összesen 265 929 260 978 214 389 208 507 
*2019. évben a a jelzáloglevek könyv szerinti értéke soron kerültek kimutatásra a kapcsolódó elhatárolt kamatok is. 
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Jelzáloglevelek 

 

A jelzáloglevelek névre, vagy bemutatóra szóló, átruházható értékpapírok, melyeket az 1997. évi XXX. 
törvény (továbbiakban „a Jht”) alapján kizárólag jelzálog hitelintézetek bocsáthatnak ki. A jelzáloglevél 
kibocsátásokat megelőzően, vagyonellenőr kötelezően ellenőrzi, hogy a tervezett kibocsátáshoz 
rendelkezik-e a Bank megfelelő fedezetekkel. Fedezet lehet (i) rendes fedezet, amelyek közé a Bank által 
folyósított – rendes fedezeti előírásnak megfelelő – jelzáloghitelek tőke- és kamatkövetelései – ideértve az 
állami támogatást is –, az önálló jelzálogjogok visszavásárlási vételárai és refinanszírozási kamata, 
valamint (ii) pótfedezet, ami jellemzően állampapír és az állampapírok utáni kamatkövetelés, valamint 
állami készfizető kezességgel biztosított hitel tőke- és kamatkövetelés.  

A Jht. értelmében, ha a tőkekövetelés meghaladja a biztosítékul szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékének 
60%-át, akkor csak a hitelbiztosítéki érték 60%-ának megfelelő követelésrész és a futamidő végéig 
esedékes kamatból arányosan eső összeg számítható rendes fedezetként. A jelzáloglevelek mögötti 
fedezetek között a rendes és pótfedezetek arányát a Jht. szabályozza: a rendes fedezetek aránya minimum 
80% kell, hogy legyen. A Jht-ben meghatározott követelményeknek megfelelően, a Banknak mindenkor 
fenn kell tartania: 

(i) a névérték fedezettségét: a névértéken figyelembe vett rendes fedezetnek (a fedezetnek 
minősülő eszközök értékvesztésre képzett céltartalékkal és kamatokkal csökkentett mértéke) 
meg kell haladnia a forgalomban lévő jelzáloglevelek még nem törlesztett névértékének 100 
%-át, 

(ii) amennyiben az (i) pontban foglalt feltétel nem teljesül, a Banknak oly mértékben kell 
megfelelő pótfedezetet bevonnia, hogy a fedezet és a pótfedezet együttes névértéke a 
forgalomban lévő jelzáloglevelek még nem törlesztett névértékének 100%-át mindenkor 
meghaladja, 

(iii) a kamatfedezettséget: a fedezeti és megfelelő pótfedezeti tőkére járó kamatnak meg kell 
haladnia a forgalomban lévő jelzáloglevelek még nem törlesztett névértékére jutó kamatok 
100%-át.  

A jelzáloglevelek és a mögöttük álló fedezetek névértéken történő fedezettség vizsgálatán túl a Jht. előírja, 
hogy a jelzáloglevelek mindenkori fedezetét jelenértéken is vizsgálni és biztosítani szükséges. A fedezetek 
jelenértéke folyamatosan meghaladta a forgalomban lévő, még nem törlesztett jelzáloglevelek jelenértékét. 

 

Kötvények 

 

Az értékpapírpiacon a jelzáloglevél kibocsátás mellett kötvény kibocsátással is megjelent a Bank 2007-től. 

 

A kötvények névre szóló értékpapírok. A kötvények dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra. A 
Bank a tőkepiacról szóló többször módosított 2001. évi CXX. törvény és a kötvényről szóló 285/2001. 
(XII.26.) Kormányrendelet értelmében kiállítja, és a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.-nél letétbe 
helyezi a kötvény sorozat adatait tartalmazó – értékpapírnak nem minősülő - okiratot.  
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A kötvények a Bank közvetlen, feltétel nélküli, nem alárendelt, nem biztosított kötelezettségeit testesítik 
meg. A kötvények a Bank mindenkor fennálló egyéb, nem biztosított, nem alárendelt kötelezettségeivel 
egyenrangúak, a felszámolás, vagy végelszámolás, illetve a Bank vagyonára végzett végrehajtás során 
követendő kielégítési sorrendben, kivéve azokat a kötelezettségeket, amelyek elsőbbséget élveznek az 
irányadó, végelszámolás, vagy egyéb vonatkozó jogszabályok alapján.  

 

27 EREDMÉNNYEL SZEMBEN VALÓSAN ÉRTÉKELT PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEK, KIVÉVE A 
DERIVATÍV ÜGYLETEKET 

A Csoport az „Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi kötelezettségek, kivéve a derivatív ügyleteket” 
mérlegsoron elsősorban a valós értéken kimutatott jelzálogleveleket és kötvényeket mutatja be. (A részletes leírás a 
Megjegyzések 26. pontjában.) 

Ilyen pénzügyi kötelezettségek a kibocsátott jelzáloglevelek, kötvények és bankközi kihelyezések (amelyek 
gazdaságilag szorosan összefüggnek a swapokkal, melyek a kockázatok csökkentésére kerültek 
megkötésre, és nem minősülnek hedge ügylet fedezett elemének). A szerződés alapján a lejáratkor a 
kötelezettség jogosultjának fizetendő összeg ezen pénzügyi eszközök esetében a névérték. A kapott vagy 
fizetendő kamat a „Kamatbevétel” vagy „Kamatráfordítás” soron kerül kimutatásra az effektív kamatláb 
használatával. A piaci kockázatot keletkeztető piaci viszonyok változásainak hatásán kívüli valós érték 
változás egésze a hitelezési kockázat változásából adódik. 

 

 2019. december 31. 2018. december 31. 

Valós 
 érték 

Névérték 
Valós 
érték 

Névérték 

Tőzsdén jegyzett jelzáloglevelek     
   Fix kamatozású 6 552 5 768 6 693 5 787 
   Változó kamatozású 0 0 0 0 

Jelzáloglevelek összesen 6 552 5 768 6 693 5 787 

Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi  
kötelezettségek, kivéve a derivatív ügyleteket 

6 552 5 768 6 693 5 787 

 

A hitelezési kockázat mértéke 2019. december 31-én 197,6 millió Ft (2018. december 31-én 80,9 millió Ft). 
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28 ÜGYFELEK BETÉTEI 

A hitelintézeti tevékenység kapcsán az ügyfelek által a Banknál elhelyezett betétek állománya: 

 2019. december 31. 2018. december 31. 
Látra szóló betét  0 198 416 
Lekötött betét 0 105 839 
Elhatárolt kamatok 0 78 

Összesen 0 304 333 

 

29 CÉLTARTALÉKOK 

A kockázati céltartalékok főleg a jelenlegi kötelezettségek és a szerződéses kötelezettségek után kerültek 
megképzésre. Céltartalék függőben lévő peres ügyekre is megképzésre került. A céltartalékok változásai a 
hitelezési veszteségek (36. Megjegyzés) és a nettó egyéb működési ráfordítások (7. Megjegyzés) között 
kerültek elszámolásra. 

2019 
Kockázati 
céltartalék 

Szerződéses 
kötelezettségekre 
képzett céltartalék 

Egyéb 
kötelezettségekre 
képzett céltartalék 

Peres 
ügyekre 
képzett 

céltartalék 

Összesen 

Nyitó céltartalék 1 267 2 122 583 16 3 988 
Folytatódó tevékenység 
tárgyévi  növekedés 

2 0 9 0 11 

Megszűnő tevékenység 
tárgyévi növekedés 

390 12 91 9 502 

Folytatódó tevékenység 
tárgyévi felhasználás 

-10 -56 -6 -2 -74 

Megszűnő tevékenység 
tárgyévi felhasználás 

-75 0 -93 -13 -181 

Megszűnő tevékenység 
kivezetése 

-1 571 -1 581 -575 -10 -3 737 

Záró céltartalék 3 497 9 0 509 

 

A Bank kockázati céltartalékot a mérlegen kívüli kötelezettségeire képzett 2019-ben.  

2018 
Kockázati 
céltartalék 

Szerződéses 
kötelezettségekre 
képzett céltartalék 

Egyéb 
kötelezettségekre 
képzett céltartalék 

Peres 
ügyekre 
képzett 

céltartalék 

Összesen 

Nyitó céltartalék 674 4 905 630 42 6 251 
Időszaki növekedés 1 472 2 123 572 10 4 177 
Időszak alatti kivezetés -879 -4 906 -619 -36 -6 440 
Záró céltartalék 1 267 2 122 583 16 3 988 
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30 EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK 

  
  

2019. december 31. 2018. december 31. 

Fizetendő adók 0 512 
Szállítók 73 107 
Passzív elhatárolások 328 1 736 
Kötelezettség befektetési szolgáltatásból 0 4 
Esedékesség előtti hiteltörlesztések 591 840 
Repo kötelezettség 0 3 767 
Növekedési hitelprogram keretében folyósított hitelek 
elhatárolt része* 0 2 061 
Egyebek 167 1 820 

Összesen 1 159 10 847 

*A Növekedési hitelprogram keretében folyósított hitelek elhatárolt része átsorolásra került a bankközi felvétekből, és az egyéb 
kötelezettségek között kerül bemutatásra 2018-ban. 
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31 JEGYZETT TŐKE 

A Bank jegyzett tőkéjében és tulajdonosi struktúrájában 2018-ban jelentősebb változások történtek. Az 
MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megvásárolta a Bank részvényeinek nagy részét, ezzel 
egyedüli irányító tulajdonossá lépett elő. 

2019. december 31-én a Takarék Jelzálogbank Nyrt. „A”, „B” és „C” sorozatú részvényekkel rendelkezett.  

A Bank tulajdonosi szerkezete 2019. december 31-én, illetve 2018. december 31-én a következő: 

 2019. december 31. 2018. december 31. 

Tulajdonos 
Tulajdoni 

arány 
% 

Részvény db 
Tulajdoni 

arány 
% 

Részvény db 

BÉT-re bevezetett „A” 
sorozatú részvények 

    

Belföldi intézményi befektetők 52,6 57 069 304 50,45 54 735 748 
Külföldi intézményi befektetők 0,02 20 576 0,02 126 899 
Belföldi magánszemélyek 3,47 3 759 643 3,47 5 750 222 
Külföldi magánszemélyek 0,06 60 400 0,06 39 388 
Munkavállalók, vezető 
tisztségviselők 

0,0 0 0,0 0 

Államháztartás részét képező 
tulajdonos 

4,46 4 832 225 4,46 4 832 225 

Visszavásárolt részvények 0,23 253 601 0,23 253 601 
Egyéb 0,0 4 261 0,23 250 410 

Részvénysorozat részösszeg 60,84 66 000 010 60,84 66 000 010 

BÉT-re be nem vezetett „B” 
sorozatú részvények 

    

Belföldi intézményi/társaság 13,05 14 163 430 13,05 14 163 430 

Részvénysorozat részösszeg 13,05 14 163 430 13,05 14 163 430 

BÉT-re be nem vezetett „C” 
sorozatú részvények 

    

Belföldi intézményi/társaság 26,11 2 832 686 26,11 2 832 686 

Részvénysorozat részösszeg 26,11 2 832 686 26,11 2 832 686 

Összesen 100,0 82 996 126 100,0 82 996 126 
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31.1 Az egy részvényre jutó nyereség kiszámítása során felhasznált adatok: 

 2019. december 31. 2018. december 31. 

Folytatódó tevékenységből eredő 
nyereség 

789 4 935 

Általános tartalék képzés -215 -252 

Felosztható nyereség 574 4 683 

   
Részvények súlyozott átlaga (db) 108 236 699 108 236 699 
   
Az egy részvényre jutó eredmény alapértéke a Jelzálogbank törzsrészvényesei rendelkezésére álló 
eredménynek (számláló) a forgalomban lévő törzsrészvények adott időszakra vonatkozó súlyozott átlagával 
(nevező) való elosztásával kerül kiszámításra. Az egy részvényre jutó eredmény hígított értéke 
kiszámításához a Jelzálogbank törzsrészvényesei rendelkezésére álló eredményt, valamint a forgalomban 
lévő részvények súlyozott átlagát valamennyi hígító hatású potenciális törzsrészvény hatásával módosítani 
kell. Jelenleg eredményként az éves eredmény általános tartalék képzéssel csökkentett összegét tekintjük, 
melyet a visszavásárolt saját részvényekkel csökkentett jegyzett tőke átlagos darabszámával osztva kapjuk 
a normál EPS hányadost. A vezetői részvényjuttatás meglévő, a Bank által visszavásárolt részvényekből 
kerül átadásra, nem jár új részvények kibocsátásával, ezért az egy részvényre jutó nyereségre nincs hígító 
hatással. Hígító hatású potenciális törzsrészvénnyel a Bank nem rendelkezik. A normál EPS jelenleg 
megegyezik a hígított EPS hányadossal. 

 

31.2  Visszavásárolt saját részvények 

 2019. december 31. 2018. december 31. 

Nyitó állomány 207 207 
Visszavásárlás 0 0 
Záró állomány 207 207 
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31.3 Egyéb tartalékok 

 

31.4 Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök tartaléka 

 

31.5 Nem-ellenőrző részesedés  

 2019. 
december 

31. 

2018. 
december 

31. 
Nyitó egyenleg 12 517 12 828 
Nem-ellenőrző részesedésnek fizetett osztalék 0 0 
Nem-ellenőrző részesedésre jutó eredmény  0 -311 
Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. részesedés értékesítése miatti kivezetés -12 517 0 

Záró egyenleg 0 12 517 

 

 
Megjegyzés 2019. december 

31. 
2018. december 

31. 

Ázsió  27 926 27 926 
Általános tartalék 33 927 712 
Cash flow hedge tartalék  0 28 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt pénzügyi eszközök valós 
érték változása 

31 992 932 

Árfolyam átváltási különbözet  0 0 
Egyéb tartalékok  összesen  29 845 29 598 

 2019. december 31. 2018. december 31. 

Nyitó egyenleg 932 1,267 
Nettó nem realizált eredmény az értékesíthető 
pénzügyi eszközökön 

-665 -502 

Nettó realizált veszteség az értékesíthető 
pénzügyi eszközökön 

731 136 

Halasztott adó -6 31 

Záró egyenleg 992 932 
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Nem-ellenőrző részesedés társaságonként 2018. december 31-én 

Leányvállalat megnevezése 
Nem-ellenőrző 

részesedés 
tulajdoni hányada 

Nem-ellenőrző 
részesedésre jutó 
tárgyévi eredmény 

Nem-ellenőrző 
részesedésre jutó 

felhalmozott 
eredmény 

Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. 49% -315 12 517 
Magyar Kártya Szolgáltató Zrt. 1% 4 0 
Összesen - -311 12 517 
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32 RÉSZVÉNY ALAPÚ JUTTATÁSOK 

A részvényopció munkavállalók és tisztségviselők részére kerül elszámolásra. Az általuk nyújtott szolgáltatásokból 
eredő előnyök valós értéke nehezen meghatározható, a Csoport a valós értéket a nyújtott tőkeinstrumentumok valós 
értéke alapján határozza meg.  

2019-ben és 2018-ban nem került jóváhagyásra részvényjuttatási program. 

33 ÁLTALÁNOS TARTALÉK  

A Banknak és a Csoportba tartozó egyéb hitelintézetnek a magyar törvényi előírásoknak megfelelően fel 
nem osztható általános tartalékot kell képeznie az adózott eredmény 10%-ban. Az általános tartalékban 
bekövetkezett növekedést a magyar törvényi előírások alapján az eredménytartalékból kell elkülöníteni. A 
hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 13.§. (8) szerint negatív adózott eredmény esetén 
az általános tartalékot fel kell használni. Az általános tartalék összege 2019. december 31-én 927 millió 
forint (2018. december 31-én 712 millió forint volt). Az egyéb tartalékok értéke a 31.3. Megjegyzésben 
került  bemutatásra. 

34 FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK 

Az ügyfél-igények kielégítése miatt a Bank függő kötelezettséget és garanciát vállal. Bár ezen ügyletek nem 
jelennek meg a konszolidált pénzügyi helyzet kimutatásban, hitelkockázatot és ezáltal általánosan 
kockázatot jelentenek a Bank számára.  

A mérlegen kívüli kötelezettségállomány le nem hívott hitelekből és más szerződött  függő jövőbeni 
kifizetésekből áll: 

 2019. december 31. 2018. december 31. 
   

Garanciavállalás 0 5 414 
Adott óvadék 110 0 
Hitelszerződés alapján még igénybe 
vehető keretösszeg 

18 094 99 445 

Összesen 18 204 104 859 

35 PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK VALÓS ÉRTÉKE 

A mérlegben szereplő és a mérlegen kívüli pénzügyi eszközök és források valós értékének 
megállapításához a Bank a következő módszereket és feltételezéseket alkalmazta: 

Könyv szerint értéken nyilvántartott pénzügyi instrumentumok: a rövid lejáratok miatt, a mérlegben szereplő 
egyes pénzügyi eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke megközelíti a valós értéket. Ebbe a 
kategóriába tartozik a készpénz, a bankközi kihelyezések, a jegybanki számlák és a bankközi felvétek. 

A befektetések között az alábbi részesedések kerültek kimutatásra: 
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2019. december 31-én a Bank Szövetkezeti hitelintézetek Integrációs Szervezetében (SZHISZ) meglévő 10 
millió forint könyv szerinti értékű részesedése. 2018. december 31-én a Garantiqa-Hitelgarancia Zrt.-ben 
(30 millió forint)  az SZHISZ-ben (20 millió forint), a SWIFT részvények (1 millió forint), Visa részvények 
(241 millió forint) , mely  részvények értéke 2018. december 31-én összesen 292 millió forintot tett ki. 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt értékpapírok: Az egyéb átfogó jövedelemmel 
szemben valós értéken értékelt értékpapírok a likviditás fenntartását szolgálják, és piaci értéken 
szerepelnek a könyvekben. A szervezett pénzügyi piacokon forgalmazott értékpapírok valós értékét a Bank 
a mérlegfordulónapon érvényes tőzsdei árfolyam alapján határozza meg. Azon értékpapíroknál, 
amelyeknek nincsen tőzsdei árfolyama, a valós érték a tőzsdei forgalomban lévő hasonló pénzügyi 
eszközök árfolyamának tükrében vagy a várható diszkontált pénzáramok alapján került meghatározásra. 

35.1 Amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek és refinanszírozott jelzáloghitelek:  

A mérlegben amortizált bekerülési értéken kimutatott hitelek és refinanszírozott jelzáloghitelek valós értékét 
a Bank egyedileg állapítja meg az alábbiak szerint. 

Az alkalmazott értékelési modell figyelembe veszi: 

• a hitelek ütemezett és kalkulált tőketörlesztéseit, bizonyos korlátozásokkal. 
• az átárazódó hitelek esetén a modell újrakalkulálja a kamatokból származó cash flow-kat 
• egyszerűsített módszerrel számított amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek esetén valós érték 

korrekciót nem alkalmaz 

Az így számított pénzáram-sorozatok a Bank által használt értékelő hozamgörbével kerülnek 
diszkontálásra, amely az alábbi összetevőket tartalmazza: 

• Releváns piaci hozamgörbe 
• Éves kockázati költségből implikált felár 
• Hitelekre allokált tőkéből implikált felár (szabályozói minimum tőkekövetelmény és az összes 

puffer) 
• Felosztott működési költségek 

A nettó eszközérték, azaz a teljes hitelportfolió valós értéke a devizaértékek összesítésével és forintra 
történő átváltásával kerül meghatározásra. 

 

 

 2019. december 31. 2018. december 31. 

Nettó könyv 
szerinti érték 

Valós érték 
Nettó könyv 
szerinti érték 

Valós érték 

Refinanszírozott 
jelzáloghitelek 

217 205 217 205 105 296 105 296 

Hitelek  57 828 64 016 372 737 373 918 
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35.2 Amortizált bekerülési értéken nyilvántartott jelzáloglevelek és kötvények valós értéke 

A jelzáloglevelek és kibocsátott kötvények valós értékét a Bank cash flow alapon állapítja meg. A 
számítások során a Bank a jelzáloglevelek és kibocsátott kötvények kibocsátási tájékoztatójában rögzített 
pénzáramok értékelési hozamgörbével diszkontált értékét állapítja meg, amely egyben a jelzáloglevelek és 
kibocsátott kötvények valós értéke is. 

A változó kamatozású jelzáloglevelek és kibocsátott kötvények esetében a várható kamatlábakat a Bank 
forward alapon becsüli meg, kamatfelár figyelembe vételével. Az így kiszámított kamat cash flow-t és 
tőketörlesztéseket azután a Bank az értékelő hozamgörbe alkalmazásával jelenértékre diszkontálja.  

Az értékelő hozamgörbe előállítása: a Bank a saját kibocsátású, forintban és euróban denominált 
jelzáloglevelek és kötvények hozamkalkulációjához a másodpiaci árjegyzéseket, a másodpiaci üzletkötések 
hozamait, valamint az elsődleges piacon történő értékpapír kibocsátásokhoz kapcsolódó felárak alakulását 
veszi figyelembe. Ezen hozamok alapján a Bank pozícióvezető rendszere állítja elő a hozamgörbéket a 
különböző lejáratokra vonatkozóan (jelzálog levelek és kibocsátott kötvények). 

A valós érték változása nagyrészt a piaci feltételekben történt változás következménye. Ez alapján a 
hitelezési kockázat okozta valós érték változás nem jelentős. 
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 2019. december 31. 2018. december 31. 

Könyv 
szerinti 
érték* 

Valós érték 
Könyv 
szerinti 
érték* 

Valós érték 

Tőzsdén nem jegyzett 
jelzáloglevelek 

    

   Fix kamatozású 3 972 3 977 17 528 17 955 

   Változó kamatozású 0 0 0 0 

Tőzsdén jegyzett 
jelzáloglevelek 

    

   Fix kamatozású 218 819 225 475 180 772 182 491 

   Változó kamatozású 43 139 42 988 10 086 10 107 

Jelzáloglevelek összesen 265 929 272 440 208 385 210 553 

Tőzsdén nem jegyzett 
kötvények 

    

   Fix kamatozású 0 0 0 0 

   Változó kamatozású 0 0 0 0 

Tőzsdén jegyzett kötvények     

   Fix kamatozású 0 0 6 004 6 153 

   Változó kamatozású 0 0 0 0 

Kötvények összesen 0 0 6 004 6 153 

Kibocsátott értékpapírok valós 
értéke 

265 929 272 440 214 389 216 706 

*A könyv szerinti érték tartalmazza az elhatárolt kamatokat is. 

35.3 Egyéb mérlegben szereplő tételek valós értéke 

Azon eszközök és források tekintetében, amelyek nem tekinthetők pénzügyi eszközöknek (pl. tárgyi 
eszközök, egyéb eszközök és kötelezettségek) nem készül becslés. Ezen tételek értékének 
megállapításakor alkalmazott szubjektív megítélés és bizonytalanságok miatt, a valós érték nem az eszköz 
azonnali értékesítésekor realizálható értéket jelöli. 
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35.4 Derivatív ügyletek valós értéke 

A swap ügyletek két fél között, kamatok, vagy adott összegre vonatkozó devizaárfolyamok különbözetének 
cseréjére kötött szerződések. A kamatláb swap (IRS) ügyletek esetén a felek általában egy adott devizára 
vonatkozó fix és változó kamatfizetéseket cserélnek el. A deviza swap (FXS) ügyletek esetén különböző 
devizákban fennálló kamatfizetéseket és összegeket cserélnek el. A deviza kamatlábszerződések (CCIRS) 
olyan kamatláb swap ügyletek, ahol különböző devizában lévő adott összegek és fix valamint változó 
kamatfizetések cseréje történik. 

 Valós érték Kötelezettség névértéke 

2019. december 31. 2018. december 31. 
2019. december 

31. 
2018. december 31. 

Derivatívák Cash flow fedezeti ügyletekben    
Cash flow fedezeti 
ügyletek pozitív valós 
értéke 

0 1 0 33 

  ebből: CCIRS 0 1 0 33 

Kereskedési swapok     

A kereskedési swap 
ügyletek pozitív valós 
értéke 

175 3 961 15 294 103 796 

  ebből: CCIRS 22 0 2 342 0 

 ebből: IRS 97 3 941 4 841 103 153 

  ebből: FXS 56 20 8 111 643 

Valós érték fedezeti 
ügyletek 

    

Az IRS valós érték 
fedezeti ügyletek pozitív 
valós értéke 

2 676 0 49 650 0 

ebből: IRS 2 676 0 49 650 0 

Forward ügyletek     

   Forward ügyletek pozitív 
valós értéke 

0 0 0 0 

Derivatív pénzügyi 
eszközök összesen 

2 851 3 962 64 944 103 828 
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 Valós érték Kötelezettség névértéke 

2019. december 31. 2018. december 31. 2019. december 31. 2018. december 31. 
Derivatívák Cash flow fedezeti ügyletekben    

Cash flow fedezeti 
ügyletek negatív valós 
értéke 

0 -11 0 1 475 

  ebből: CCIRS 0 -11 0 1 475 
Kereskedési swapok     

A kereskedési swap 
ügyletek negatív valós 
értéke 

-136 -1 896 12 952 127 286 

   ebből: CCIRS 0 0 0 0 

   ebből: IRS -39 -1 896 7 960 127 286 

   ebből: FXS -97 0 4 992 0 

Valós érték fedezeti 
ügyletek 

    

A valós érték fedezeti 
ügyletek negatív valós 
értéke 

-287 -464 4 799 29 577 

   ebből: CCIRS 0 0 0 0 

   ebből: IRS -287 -464 4 799 29 577 

Forward ügyletek     

Forward ügyletek negatív 
valós értéke 

0 0 0 26 

Derivatív pénzügyi 
kötelezettségek összesen 

-423 -2 371 17 751 158 363 

 

A derivatív ügyletek valós értékét cash flow alapon értékeli a Bank, amelynek során az ügyleteket elemi 
pénzáramokra bontja és kiszámítja azok jelenértékét. A fix kamatozású ügyletek jövőbeni pénzáramainak 
jelenértékét a Bank devizanemnek megfelelő kockázatmentes swap hozamgörbét alkalmazva állapítja meg.  

A swap ügyletek valós értéke a két – még nem esedékes bemenő és kimenő – cash flow sorozat forintban 
kifejezett jelenértékének különbözete. 

A változó kamatozású ügyletek esetén a várható kamatokat a Bank forward alapon becsli meg, a 
kamatfelár figyelembevételével. Az így megállapított kamat cash flow-t és a tőketörlesztéseket a Bank a 
többszintű hozamgörbe (forward hozam görbe és diszkontált görbe) alkalmazásával jelenértékre 
diszkontálja. Az ügylet valós értéke az így kapott jelenértékek összege.  

A swapok esetén a Bank 2010-ig nem alkalmazott korrekciókat a hozamgörbéken. A válság kitörése óta 
azonban jelentős kockázati felárat raknak rá a fejlődő devizákra, amelynek része a HUF is. Mivel a nevezett 
felárak jelentős mértékűek és a létük is állandó lett 2010-től, indokolttá vált azok figyelembe vétele a 
swapok értékelésénél. A megfelelő hozamgörbe így a felárral módosításra kerül. A megfelelő mértékű 
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felárak alkalmazása pontosabbá teszi a jelenérték számítását (a felárral kapcsolatos további részletek a 3. 
Megjegyzésben találhatók), figyelembe véve a partner és a saját hitelezési kockázatot, az IFRS 13 szerint. 

A Bank meglévő derivatív ügyletei közül a valós érték fedezeti ügyletnek minősített derivatív szerződései 
esetében a tranzakció célja a fix kamatozozású alapügyletek cseréje változó kamatozású ügyletekre,  az 
ebből adódó valós érték kockázatának fedezése. A fedezeti ügylet paraméterei (futamidő, összeg, 
devizanem, kamat mértéke, esedékességek, stb.) és így cash flow-ja megegyezik a fedezett értékpapír 
paramétereivel és a tőke, valamint a kamatok cash flow-jával. 

A fedezeti ügyletek értékelésénél a Bank úgynevezett hipotetikus swapot hoz létre és ennek alapján méri a 
hatékonyságot. A Bank a Takarék Jelzálogbank egyedi IFRS beszámolójában lévő swap ügyletekre a 
fedezeti számvitel 2019. második negyedévében vezette be. Ennek a hatása látható az 2019. december 
31-es táblázatban. (A 2018. december 31-es táblázat konszolidált adatokat tartalmaz.) 

35.5 Valós érték fedezeti ügyletek 

2019. december 31. 

Fedezeti 
ügylet 
típusa 

Fedezett ügylet típusa 

Fedezeti 
ügylet 
valós 
értéke 

Fedezett 
ügylet 
valós 
érteke 

Fedezeti ügylet 
nyeresége/veszt

esége 

Fedezett ügylet 
vesztesége/nyeresé

ge 

MIRS 
Kibocsátott 
jelzáloglevelek 

2 676 -64 353 301 -304 

MIRS Állampapírok -288 5 832 -208 186 

 

2018-ban a Bank két új derivatív ügyletet minősített valós érték fedezeti ügyletnek (IRS). 
2018. december 31. 

Fedezeti ügylet 
típusa 

Fedezett ügylet 
típusa 

Fedezeti 
ügylet valós 

értéke 

Fedezett 
ügylet valós 

érteke 

Fedezeti 
ügylet 

nyeresége 

Fedezett 
ügylet 

vesztesége 
IRS ügyfélhitelek -262 15 575 -240 240 
IRS értékesíthető eszközök -202 11 029 -99 99 
 

35.6 Valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározása 

A Bank a következő hierarchiát használja, hogy meghatározza és közzétegye a pénzügyi instrumentumok 
valós értékét valamely értékelési technikával: 

Szint  1:   aktív piacon jegyzett piaci (nem módosított) ár; 
Szint 2: más technika, melyhez minden, a valós értékre jelentős hatással bíró adat nyilvánosan 
hozzáférhető közvetlenül vagy közvetetten; és 
Szint  3:  technikák, melyekhez van olyan, a valós értékre jelentős hatással bíró adat, mely nem nyilvános 
piaci adaton alapul. 
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A következő táblázat a valósan értékelt pénzügyi instrumentumok elemzését mutatja be.  

 2019. december 31. 

Szint 1 Szint 2 Szint 3 
Eszközök    
  Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt értékpapírok valós értéke 

43 734 0 0 

  Derivatív pénzügyi eszközök  0 2 851 0 
Összes valósan értékelt eszköz 43 734 2 851 0 
Kötelezettségek       
  Derivatív pénzügyi kötelezettségek   0 423 0 

  Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi 
kötelezettségek, kivéve a derivatív ügyleteket 

 0 6 552  0 

Összes valósan értékelt kötelezettség 0 6 976 0 
 

  2018. december 31. 

 Szint 1 Szint 2 Szint 3 

Eszközök     
  Egyéb átfogó jövedelemmel szemben 
valós értéken értékelt értékpapírok valós 
értéke 

 191 699 443 0 

  Derivatív pénzügyi eszközök  0 3 961 1 
Összes valósan értékelt eszköz  191 699 4 404 1 
Kötelezettségek        
  Derivatív pénzügyi kötelezettségek   0 2 360 11 
  Eredménnyel szemben valósan értékelt 

pénzügyi kötelezettségek, kivéve a 
derivatív ügyleteket 

 
 0 6 693  0 

Összes valósan értékelt kötelezettség  0 9 053 11 

 

36 KOCKÁZATKEZELÉS 

36.1 Áttekintés 

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének tagja. Az Integrációs 
tagságból következően a Bank kiterjednek az Integráció kockázatkezelési szabályzatai, így a Kockázati 
Politika / Kockázati Stratégia is.  

A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 
2013. évi CXXXV. törvény (Szhitv.) 5/A. § (1) bekezdése szerint az Integrációs Szervezet és annak tagjai 
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egymás kötelezettségeiért a Ptk. szabályai szerinti egyetemlegesen kötelesek helytállni. Az egyetemleges 
felelősség az Integrációs Szervezettel és annak tagjaival szemben fennálló valamennyi követelésre 
kiterjed, függetlenül azok keletkezésének időpontjától. 

Az Szhitv. 1. § (5) bekezdése alapján az Integrációs Szervezet, valamint annak tagjai a Hpt. szerinti 
összevont alapú felügyelet alatt állnak. 

Az Szhitv. 1. § (5) bekezdése alapján a szövetkezeti hitelintézetek integrációja az Európai Parlament és a 
Tanács 575/2013/EU rendeletének (CRR) 10. cikke szerinti feltételek teljesülése esetén mentesül e 
rendelet második-nyolcadik részében meghatározott követelmények egyedi alkalmazása alól. A Magyar 
Nemzeti Bank az CRR 10. cikke szerinti egyedi mentességet az Integráció tagjai számára a 2014.03.03-i 
keltezésű H-JÉ-I-209/2014. számú határozatában megadta. 

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Igazgatósága által jóváhagyott és az MTB által vezetett 
összevont felügyelet alá tartozó hitelintézetek és társaságok által kötelezően alkalmazandó Kockázati 
Politika / Kockázati Stratégia a következő témakörökre terjed ki: kockázati kultúra, kockázatvállalási 
alapelvek, célok, kockázati típusok, lényeges kockázatok, kockázati étvágy és kockázatvállalási 
hajlandóság, kockázati szerkezet, kockázatok kezelése, kockázatkezelés felépítése, szervezete. 

Az Integráció, illetve tagintézményei törekednek olyan integrált és az Integráció egészére kiterjedő 
kockázati kultúrát megteremteni, amely a kockázati étvágyukkal, a kockázattűrés mértékével összhangban 
biztosítja a felmerülő kockázatok azonosítását, mérését és kezelését. A kockázati kultúra megteremtésének 
elsődleges eszközeit a belső politikák, stratégiák, szabályozások és iránymutatások, a kommunikáció és az 
alkalmazottak képzése jelentik.  

A Bank kockázatvállalási hajlandóságának összhangban kell lennie azokkal a pénzügyi erőforrásokkal, 
amelyek a lehetséges veszteségek fedezésére rendelkezésre állnak. Ennek érdekében a számszerűsíthető 
kockázat típusokra vonatkozóan kalkulálja a jelenlegi és a jövőbeni gazdasági tőkeszükségletet, valamint 
az 1. pillér alatti tőkeszükségletet. 

A Bank alapvető értéknek tekinti a prudens kockázatvállalást. Ennek érdekében a kockázatkezelési 
szervezet méri és elemzi a kockázati kitettségeket, az így nyert információkat feldolgozza, kockázatvállalási 
szabályokat alkot, kockázatkezelési rendszereket működtet. 

A Kockázati Politika / Kockázati Stratégia az alábbi fő pilléreken nyugszik: 

• a kockázatkezelés során a piaci gyakorlatban elfogadott legjobb megközelítések, módszerek 
alkalmazása 

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

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

stratégiai- és éves tervezésbe. 

A kitettség alapvetően hitel-, likviditási-, piaci- és működési kockázatok felé jelentkezik. 
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36.2 Kockázatkezelési struktúra 

Igazgatóság 

A Bank kockázati politikájáért és stratégiájáért az Igazgatóság a felelős. A testület hagyja jóvá a 
kockázatkezelés módját meghatározó alapvető keretszabályokat, valamint a módszertanok irányelveit. Az 
integrációs tagságból következően a Bank az Integráció Kockázati Politikáját / Kockázati Stratégiáját követi, 
alkalmazza az egységes kockázatkezelési szabályokat és kockázatairól beszámol az Integráció központi 
szervének (SZHISZ-nek) és az integrációs üzleti irányító szervezetnek (MTB-nek). 

Az Igazgatóság rendszeres kockázati jelentések alapján értékeli a kockázatkezelési tevékenységet és a 
kockázatok mértékét. Amennyiben a vállalt kockázatok mértéke nincs összhangban a kockázati 
stratégiában foglaltakkal, az Igazgatóság intézkedéseket hoz a kockázatok mérséklése céljából. 

Felügyelőbizottság 

A Bank Felügyelőbizottságának feladata és felelőssége, hogy ellenőrizze a kockázatvállalási- kezelési 
folyamatokat. Ezen belül ellenőrzi és figyelemmel kíséri a jogszabályokban rögzített tőkekövetelményeknek 
való megfelelés érdekében a Bank által alkalmazott módszerek és rendszerek alkalmazásának 
megfelelőségét is. 

Refinanszírozási Hitelezési Bizottság  

A Refinanszírozási Hitelezési Bizottság működésének a célja a Bank refinanszírozási üzletmenetéhez 
kapcsolódó, adott partnerbankkal megkötésre kerülő együttműködési megállapodás (keretszerződés) 
egyes keretfeltételeinek kialakításához szükséges döntések meghozatala. 

Eszköz-Forrás Bizottság  

Az Eszköz-Forrás Bizottság hatáskörét egyedi szinten, a Bank vonatkozásában gyakorolja. 

Az Eszköz-Forrás Bizottság hatáskörét eszköz-forrás gazdálkodás -, likviditási kockázatkezelés -, piaci 
kockázatkezelés -, jelzáloglevél és kötvény-kibocsátási -, árazási -, és belső utasításokban a Bizottságra 
ruházott témakörben gyakorolja. 

Kockázati Kontroll Bizottság  

A Kockázati Kontroll Bizottság hatáskörét egyedi szinten, a Bank vonatkozásában gyakorolja. 

A Kockázati Kontroll Bizottság hatáskörét működési kockázati -, kockázati politika / kockázati stratégia, - 
tőkegazdálkodás -, és belső utasításokban a Bizottságra ruházott témakörben gyakorolja. 

A kockázatkezelési terület fő feladata a prudens működést biztosító követelmények meghatározása, a 
kockázatvállalás és kockázatkezelés szabályainak kialakítása, a hitel-, a likviditási-, a piaci- működési 
kockázatok kezelése. 

Belső ellenőrzés 

A belső ellenőrzési rendszer elemei (folyamatba épített, vezetői ellenőrzés, vezetői információs rendszer, 
valamint független belső ellenőrzési szervezet) a Bank minden szervezetére, tevékenységére kiterjednek, a 
napi tevékenységbe beépülnek és nyomon követhetők, illetve rendszeres visszacsatolást adnak a 
megfelelő vezetési, irányítási szintre. 
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A kockázatvállalási, kezelési folyamatot a belső ellenőrzési szervezet rendszeresen vizsgálja. A vizsgálat 
kiterjed mind az eljárások megfelelőségére, mind azok betartására. Vizsgálatai eredményeit jelenti a Bank 
Felügyelőbizottságnak, valamint a Bank vezetésének.  

Kockázatmérési és jelentési rendszer 

A Bank a hitelkockázati kitettségét a jogszabályban és az integrációs előírások szerinti módszerekkel méri. 

Likviditási-, kamat- és devizaárfolyam kockázat tekintetében a kockázat figyelése és kontrollja alapvetően 
limitek felállításával történik, amelyek tükrözik a kockázati étvágyat és a piaci környezetet. A Bank gyűjti és 
elemzi a működési kockázati eseményeket, a veszteségek adatait. A kockázatok mérésének 
eredményeként a Bank meghatározza a kockázatvállalás által indokolt gazdasági tőke mennyiségét.  

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság negyedévente áttekinti az Bank kockázati helyzetéről készült 
jelentést.  

36.3  Kockázatcsökkentés 

Kamat- és árfolyamkockázat 

A kamat- és árfolyamkockázat csökkentésére a Bank az eszköz-forrás struktúra megfelelő kialakításával 
törekszik.  

Hitelkockázat 

A hitelkockázat annak a kockázata, hogy a. veszteség éri amiatt, hogy ügyfele, partnere nem teljesíti a 
Bankkal szembeni szerződéses kötelezettségét. 

A Bank 2018. év során stratégiai döntés alapján új hitelkihelyezési tevékenységét felfüggesztette, a 
meglévő hitelportfolió kezelését végzi. Ennek során az ügyfelek, partnerek hitelminőségét és a fedezetek 
minőségét, értékét rendszeresen figyelemmel kíséri.  

A hitelkockázat vállalása előtt a Bank minősítette ügyfelei, partnerei hitelképességét és besorolta őket 
ügyfél- illetve partnerminősítési kategóriákba. Kockázatvállalás csak megfelelő minősítésű ügyfelekkel 
történt. Az ügyfelek, partnerek hitelminőségét rendszeresen figyelemmel kíséri.  

A lakossági ügyfelekkel szembeni kockázatvállalásra sztenderdizált hitelkonstrukciók és hitelezési 
folyamatok alkalmazásával került sor, amelynek eredményeként keletkezett portfoliókra az ügyfelek magas 
száma, az egyedi kölcsönök alacsony összege, a diverzifikáció és ez által a kockázatok porlasztása 
jellemző. 

A vállalatokkal szembeni kockázatvállalásra egyedi elemzés, döntés alapján kerül sor és a folyamatos 
monitoring nagy hangsúlyt kap.  

Az elfogadható fedezetek körére, értékelésük módjára, a fedezeti arányra vonatkozóan szigorú előírásokat 
alkalmazott a Bank.  
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Maximum hitelkockázati kitettség a bruttó kitettség alapján: 

 2019. december 31. 2018. december 31. 
Magyar Nemzeti Bankkal szembeni követelések 915 2 073 
Bankközi kihelyezések 17 566 61 664 
Kereskedési célú értékpapírok 0 - 
Értékesíthető értékpapírok 43 734 192 142 
Derivatív pénzügyi eszközök valós értéke 2 851 3 962 
Refinanszírozott jelzáloghitelek 217 205 105 296 
Hitelek 58 816 379 489 
Egyéb eszközök 1 401 10 390 
Összesen 342 488 755 016 

Mérlegen kívüli kötelezettség 18 204 104 859 

Összesen 18 204 104 859 

Összes hitelkockázati kitettség 360 692 859 875 

 

36.4 Hitel minőség 

Az IAS 39 standard szerinti értékvesztés szabályokat felváltják az IFRS 9 standard előírásai. Az IFRS 9 
2018. január 1-jével lép hatályba, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban érvényes. A 
standardot az Európai Unió (EU) elfogadta.  

Értékvesztés  

Az IFRS 9 értékvesztésre vonatkozó előírásai alkalmazandók az összes amortizált bekerülési értéken, vagy 
egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken (FVOCI) értékelt adósság instrumentumra, és olyan 
mérlegen kívüli hitelnyújtási kötelezettségekre, mint a hitelkeret és a pénzügyi garancia-szerződések (a 
továbbiakban együttesen pénzügyi eszközök). Ez eltér az IAS 39 értékvesztés modelljétől, amely nem volt 
alkalmazandó a hitelnyújtási kötelezettségvállalásokra és a pénzügyi garancia-szerződésekre, mivel ezek 
az IAS 37 Céltartalék, Függő kötelezettségek, és Függő követelések standard hatálya alá tartoztak. 

Az IFRS 9 értékvesztési modelljében a Bank először egyedileg értékeli a pénzügyi eszközöket, hogy van-e 
objektív bizonyíték az egyedileg jelentős hitelek értékvesztésére. Ezt követően azokat az egyedileg jelentős 
hiteleket, amelyek értékvesztésére nincs objektív bizonyíték, illetve az egyedileg nem jelentős összegű 
hiteleket csoportosan értékeli. 

Staging /szakaszos megközelítés a várható hitelezési veszteség meghatározására 

Az IFRS 9 egy három szakaszos megközelítést vezet be a pénzügyi eszközök értékvesztésének 
meghatározására, amelyek a kezdeti megjelenítés vagy vásárlás időpontjában teljesülnek. 

Stage 1: 
A Bank a 12 havi várható hitelezési veszteséggel egyező mértékű értékvesztést számol el. Ez 
reprezentálja a teljes élettartamra vonatkozó várható hitelezési veszteség azon részét, amely a 
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fordulónaptól számított 12 hónapon belül várható nem teljesítési események miatt keletkezik, feltéve, hogy 
a hitelkockázat nem nőtt jelentősen a kezdeti bekerülés óta. 
 
Stage 2: 
A Bank a teljes élettartamra vonatkozó várható hitelezési veszteséggel (LTECL) egyező mértékű 
értékvesztést számol el azokra a pénzügyi eszközökre, amelyek esetében jelentős mértékű hitelezési 
kockázat növekedést tapasztalt a kezdeti bekerülés óta. Ez megköveteli a várható hitelezési veszteség 
(ECL) kiszámításához az élethosszig tartó nem teljesítési valószínűséggel (LTPD) történő kalkulációt, 
amely a pénzügyi eszköz hátralévő élettartama alatt bekövetkező nem teljesítési valószínűséget jelenti. Az 
elszámolt értékvesztés ebben a szakaszban magasabb a hitelkockázat növekedésnek és a figyelembe 
vett hosszabb időhorizontnak köszönhetően, összehasonlítva a Stage 1-ben elszámolt 12 havi várható 
hitelezési veszteséggel. 
 
Stage 3: 
A Bank a teljes élettartamra vonatkozó várható hitelezési veszteséggel egyező mértékű értékvesztést 
számol el, azokra az értékvesztett eszközökre, amelyek nem teljesítési valószínűsége 100% a megtérülő 
cash flow-k alapján. A Bank nem teljesítő definíciója összhangban van a szabályozói definícióval. A Stage 
3 kategóriában szereplő hitelek kezelése gyakorlatilag ugyanaz, mint az értékvesztett hitelek kezelése az 
IAS 39 szerint, kivéve az alábbiakban részletezett homogén portfóliókat. 
 
Azon pénzügyi eszközök, amelyek már a bekerüléskor értékvesztettek a vásárolt vagy keletkeztetett 
értékvesztett pénzügyi eszközök (POCI) kategóriában kerülnek megjelenítésre, könyv szerinti értékük 
tükrözi a teljes élettartamra vonatkozó várható hitelezési veszteséget. Ezen POCI eszközök számviteli 
elszámolása a későbbiekben kerül bemutatásra.  

A hitelkockázat jelentős növekedése 

Az IFRS 9 szerint, amikor meghatározzuk, hogy a hitelkockázat (azaz a nem teljesítési kockázat) 
jelentősen nőtt-e a kezdeti megjelenítés óta a Bank figyelembe veszi az összes ésszerű és indokolható 
előretekintő információt, amelynek beszerzése nem jár aránytalanul magas költséggel vagy erőfeszítéssel. 

Ez magában foglalja a Bank historikus tapasztalatain alapuló minőségi és mennyiségi információkat, a 
hitelkockázat felmérést és az előretekintő információkat (beleértve a makrogazdasági tényezőket). A 
jelentős hitel romlás felmérése kulcsfontosságú annak meghatározásában, hogy mikor kell a 12 havi 
várható hitelezési veszteség helyett a teljes élettartamra vonatkozó várható hitelezési veszteséggel 
számolni az értékvesztést (azaz Stage 1 kategóriából Stage 2 kategóriába átsorolni). A Bank által 
kidolgozott modell összhangban áll a belső Kockázat Kezelési eljárással és kiterjed a minősítéssel és a 
folyamathoz kapcsolódó mutatókra, amelyeket az alábbiakban a modell leírások című részben tárgyalunk. 

Értékvesztett pénzügyi eszközök a Stage 3 kategóriában 

A Bank az értékvesztett IFRS 9 szerinti Stage 3 kategóriát a CRR 178. paragrafusa alapján nem teljesítő 
pénzügyi eszközöknek felelteti meg. 

Annak megállapítása, hogy egy pénzügyi eszköz értékvesztett, kizárólag a nemfizetési kockázatra 
összpontosít, anélkül, hogy figyelembe venné a hitelkockázat-mérséklő hatásokat. Egészen pontosan egy 
pénzügyi eszköz értékvesztett a Stage 3 kategóriában, amennyiben:  
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• A Bank úgy ítéli meg, hogy az adós valószínűleg nem fizeti meg a fennálló kötelezettségeit. A 
meghatározás magában foglalhat átstrukturálási eseményeket, amikor a hitelfelvevőnek 
engedményt adtak, vagy olyan gazdasági vagy jogi okokat, amelyek kvalitatív indikátorai az 
értékvesztésnek; vagy  

• Az adós által fizetendő szerződéses kötelezettségek (tőke vagy kamat) több mint 90 napja 
lejártak.  

 

Az értékvesztettnek (credit impaired) minősített pénzügyi eszközök esetében a várható hitelezési 
veszteségen (ECL) alapuló képzett értékvesztés fedezi a Bank által várhatóan elszenvedett veszteséget. A 
várható hitelezési veszteségek (ECL-ek) becslése egyedileg történik a nem-homogén portfoliók esetében 
vagy a homogén portfoliókra a Bank ECL modelljén keresztül portfolió alapú paramétereket alkalmazva 
kerül becslésre az egyes pénzügyi eszközökre.  

A várható hitelezési veszteségek (ECL-ek) kalkulálásakor figyelembe vannak véve a gazdasági 
előrejelzések. A teljes élettartamra vonatkozó várható hitelezési veszteség 1) a Bankot megillető esedékes 
szerződéses cash flow-k és 2) az általa várt befolyó cash flow-k valószínűséggel súlyozott jelenértékének 
különbségeként kerül becslésre.  

Egy pénzügyi eszköz sorolható a nem teljesítő kategóriába anélkül, hogy értékvesztett lenne (azaz nem 
várható hitelezési veszteség). Ennek oka lehet a biztosíték értéke. A Bank ECL számítása negyedéves 
alapon történik.  

Default 

A Bank a CRR szerinti default definíciót használja a veszteség események elsődleges indikátoraként. 
Default, mint veszteség esemény akkor következik be, amikor: 

• a kötelezettség több mint 90 napja késedelmes bármely materiális hitelkötelezettség esetén; 
• egy bizonyos esemény vagy információ alapján az adós nem valószínű, hogy teljes egészében 

teljesíti a kötelezettségét, a biztosíték bevonása nélkül;  
• a fizetési nehézségekkel küzdő adós kötelezettsége átstrukturálásra kerül, azaz változnak a 

szerződéses feltételek, amely jelentős veszteséget okoz; 
• az adós csődeljárás, vagy hasonló adósvédelmi eljárás alatt áll.  

 

Vásárolt vagy keletkeztetett értékvesztett pénzügyi eszközök  

Egy pénzügyi eszközt akkor nevezünk vásárolt vagy keletkeztetett értékvesztett pénzügyi eszköznek, 
amennyiben objektív bizonyíték van az értékvesztésre már a kezdeti megjelenítéskor (vagyis a 
kockázatkezelés által nem-teljesítőként lett minősítve). Ezeket a nem-teljesítő eszközöket röviden POCI 
pénzügyi eszközöknek hívjuk. A beszerzési ár vagy a valós érték jellemzően magában foglalja a teljes 
élettartamra vonatkozó várható hitelezési veszteséget, így a kezdeti megjelenítéskor az értékvesztés már 
nem kerül külön elszámolásra. A POCI pénzügyi eszközök követő értékelése úgy történik, hogy a teljes 
élettartamra vonatkozó várható hitelezési veszteséget (LTECL) figyelik, és minden további változás az 
LTECL-ben, akár pozitív, akár negatív az eredménykimutatásban kerül elszámolásra, mint hitelezési 
veszteség.   
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Writte off /Leírások 

Amikor a Bank-nek nincs ésszerű oka, hogy várja a pénzügyi eszköz megtérülését, a hitel és/vagy 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (részben vagy teljes mértékben) leírásra kerül. Ez az az eset, amikor 
a Bank megállapítja, hogy a kölcsön felvevőnek nincs olyan eszköze, vagy jövedelemforrása, amelyek 
elegendő cash flow-t generálnának a leírandó összeg visszafizetésére. A leírás kivezetési eseménynek 
minősül. A Bank végrehajtási eljárást kezdeményezhet a leírt követelés behajtására. A végrehajtás során 
keletkező megtérülések értékvesztés visszaírást eredményeznek, amely az egyedi eredménykimutatás 
hitelezési veszteségek során kerül bemutatásra.  

Modell leírás – Várható hitelezési veszteség 

Stage meghatározás 

Kezdeti megjelenítéskor egy nem POCI pénzügyi eszköz Stage 1 kategóriába kerül. Amennyiben a 
hitelkockázat jelentősen nő a pénzügyi eszköz átsorolásra kerül a Stage 2 kategóriába. A hitelkockázat 
jelentős növekedése a minősítéshez és a folyamathoz kapcsolódó mutatók segítségével kerül 
meghatározásra, ami az alábbiakban kerül ismertetésre. Ezzel ellentétben a pénzügyi eszköz Stage 3 
kategóriába sorolása az adós nem teljesítő státuszán alapul.  

Minősítéshez kapcsolódó mutatók: A partner nem teljesítési valószínűségek (PD-k) dinamikus változása 
alapján – amely kapcsolódik az ügyfél összes tranzakciójához – a Bank összehasonlítja a beszámolás 
időpontjában érvényes teljes élettartamra vonatkozó PD-t, a kezdeti megjelenítéskor fennállt 
várakozásaival. A historikusan megfigyelt viselkedési ismérvekben történő migráció és az elérhető 
előretekintő információk alapján megállapítható egy várható rating besorolás. Ennek a felosztásnak egy 
kvantilse – amely meg van határozva minden egyes partnerosztályhoz – lesz a küszöbérték. Amennyiben a 
fennmaradó élettartamra vonatkozóan a jelenlegi várakozásoknak megfelelő ügylet PD meghaladja a 
vonatkozó PD küszöbértéket, úgy a pénzügyi eszköz jelentősen romlott. A Stage 2 besorolás indikátoraként 
használt küszöbértékek meghatározása szakértői vélemény alapján történik és évente validálják.  

Folyamathoz kapcsolódó mutatók: A meglévő kockázatkezelési mutatókból kerülnek származtatásra, 
amelyek lehetővé teszik a Bank számára, hogy meghatározza, hogy a pénzügyi eszközök hitelkockázata 
jelentősen nőtt-e. Ilyen mutatók: Az adós kötelezően külön figyelendő kategóriába/adóslistára került-e, 
kötelezően workout státuszba került-e, a késett napok száma 30 vagy annál több nap, vagy az ügylet 
átstrukturálásra került.  

Folyamatosan, amíg egy vagy több mutató feltétele teljesül és a pénzügyi eszköz nem kerül nem-teljesítő 
kategóriába, az eszköz Stage 2-ben marad. Amennyiben egyik mutató feltétele sem teljesül és a pénzügyi 
eszköz nem esik nem-teljesítő kategóriába, az eszköz visszasorolandó Stage 1 kategóriába. Nem teljesítés 
esetén a pénzügyi eszköz Stage 3 kategóriába kerül. 

Várható élettartam-modell 

Egy pénzügyi eszköz várható élettartama kulcsfontosságú tényező a teljes élettartamra vonatkozó várható 
hitelezési veszteség meghatározásban. A teljes élettartamra vonatkozó várható hitelezési veszteség 
reprezentálja a pénzügyi eszköz várható élettartama folyamán felmerülő nem-teljesítési eseményeket. A 
Bank a várható hitelezési veszteséget a felmerülő nem-teljesítési kockázat alapján, arra a maximális 
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szerződéses periódusra (beleértve az adós futamidő hosszabbítási opcióját is) számolja, amely ki van téve 
a hitelkockázatnak.  

A lakossági folyószámlahitelek, hitelkártyák és a vállalati rulírozó hitelek egyaránt tartalmaznak hitel és le 
nem hívott függő kötelezettség elemet. Ezeknek a látra szóló konstrukcióknak a várható élettartama 
meghaladja a szerződéses élettartamukat, mivel ezek tipikusan csak akkor kerülnek megszüntetésre, 
amikor a Bank tudatába kerül a hitelkockázat növekedésnek. A várható élettartamok meghatározása 
historikus információkon, és a Bank olyan hitelkockázat-kezelési eszközein, mint a hitelkeret csökkentés, 
vagy hitelkeret törlés alapján történik. A kockázatkezelés egyedileg értékeli ezeket a kereteket a várható 
hitelezési veszteség meghatározásához. 

 

Előretekintő információk 

Az IFRS 9 szabályai szerint, a hitelezési veszteségre megképzett értékvesztés elérhető ésszerű és 
indokolható előretekintő információkon alapul, amely figyelembe veszi a múltbeli eseményeket, a jelenlegi 
körülményeket és a jövőre vonatkozó előrejelzéseket. 

A hitelezési veszteségre megképzendő értékvesztés megállapításához az előretekintő információkat a 
Bank két kulcstényező segítségével illeszti be: Alap szcenárióként a Bank felhasználja a Magyar Nemzeti 
Bank által adott makroökonómiai előrejelzéseket. Ezek az előrejelzések számos makrogazdasági mutatót 
lefednek (pl. GDP, munkanélküliségi ráta) és tükrözik a szabályozói véleményt az említett változók 
legvalószínűbb alakulásáról általában az elkövetkezendő két évre vonatkozóan, negyedévente frissítve. 

Ebből az alap szcenárióból a stressz-teszt környezet segítségével több forgatókönyv készül. Ez a 
környezet számos gazdasági forgatókönyv hatását generálja, és a többéves PD-görbék alapjául szolgál a 
különböző minősítési és partnerkategóriák esetében, amelyeket a pénzügyi eszközök várható hitelezési 
veszteségének kiszámításánál és a hitelminőség jelentős romlásának megállapításához alkalmaznak. 

A jövőbeni információk általános felhasználását, beleértve a makrogazdasági tényezőket, valamint a 
rendkívüli tényezőket figyelembe vevő kiigazításokat, a Bank kockázatkezelése monitorozza. 

 

Feltételezések és becslési technikák 

Az IFRS 9 standard nem tesz különbséget az egyedileg jelentős és egyedileg nem jelentős pénzügyi 
eszközök között, ezért a Bank valamennyi pénzügyi eszközére vonatkozóan a várható veszteséget 
egyedileg számítja ki. 

A várható hitelezési veszteség (ECL) mérésére a Bank által használt három fő összetevő: PD, Loss Given 
Default (LGD) és Exposure at Default (EAD). 

A jövőbeli gazdasági viszonyok előrejelzésének beépítése a várható hitelezési veszteség mérésébe 
befolyásolja a hitelezési veszteséget valamennyi szakaszban. Az élettartam alatt várható hitelezési 
veszteségek kiszámítása érdekében a Bank számításai magában foglalják a gazdasági előrejelzéseket 
tükröző migrációs mátrixokból származó megfelelő élettartamú PD-ket. 

A Stage 3-as kategória várható hitelezési veszteség számítása különbséget tesz homogén és nem 
homogén portfóliók, valamint vásárolt vagy eredetileg értékvesztett tranzakciók között. Azokra a 
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tranzakciókra, amelyek Stage 3 besorolásúak és homogén portfólióban szerepelnek, hasonló megközelítést 
alkalmaz a Bank, mint a Stage 1 és Stage 2 tranzakciókra. Mivel a Stage 3 tranzakciók nem teljesítőek, a 
nem teljesítés valószínűsége 100%. 

Az alábbiakban a becslési technikák bemeneti tényezőinek részletesebb ismertetése található. 

Az ügyfelek egy éves PD értéke saját belső PD modellből származik. A Bank PD-t rendel minden saját 
kitettségre vonatkozó releváns ügyfél hitelkockázathoz. 

Az ügyfelekhez rendelt minősítési kategóriák belsőleg fejlesztett minősítési modellekből származnak, 
amelyek konzisztens és ügyfelenként jelentős kritériumokat határoznak meg és egy adott ügyfélhez 
meghatározott kritériumok alapján minősítési fokozatot rendelnek hozzá. A kritériumok köre az adott 
ügyfélszegmensre jellemző információs halmazból generálódik, beleértve az általános fogyasztói 
magatartást, a pénzügyi és külső adatokat. Az alkalmazott módszerek a statisztikai scoring alapú 
modellektől a szakértői alapú modellekig terjednek, figyelembe véve a releváns rendelkezésre álló 
mennyiségi és minőségi információkat. A szakértői alapú modell általában a „Központi kormányzatok és 
központi bankok”, „Intézmények és vállalatok” kitettségi osztályok ügyfelei esetében kerül alkalmazásra, a 
„Vállalati” szegmenst kivéve. Ez utóbbi, valamint a kiskereskedelmi szegmens esetében általában a 
statisztikai scoring vagy mindkét megközelítést kombinálva alkalmazó hibrid modell van használatban. A 
mennyiségi minősítési módszertanokat az alkalmazható statisztikai modellezési technikák, mint például a 
logisztikus regresszió alapján került kidolgozásra. 

Az egyéves PD-k feltételes átmeneti mátrixok használatával többéves PD görbékre is kiterjednek. A 
becslési folyamat első lépése a cikluson át tartó (through-the-cycle (TTC)) mátrixok kiszámítása, amelyek 
többéves minősítési előzményekből származnak. A következő két évre gazdasági előrejelzések állnak 
rendelkezésre. Ezeket az előrejelzéseket arra használjuk, hogy a TTC mátrixokat „point-in-time” (PIT) rating 
migrációs mátrixokká alakítsuk át. 

Az LGD definiálható úgy, mint a veszteség intenzitása az ügyfelek nem teljesítése esetén. Egy becslést ad 
nem teljesítés esetén a vissza nem állítható kitettségnek a mértékéről és így rögzíti a veszteség 
súlyosságát. Koncepcionálisan az LGD becslések függetlenek az ügyfelek nem teljesítési valószínűségétől. 
Az LGD modellek biztosítják, hogy az ügyfél bedőlésekor keletkező veszteségek főbb tényezői (pl. a 
biztosítékok különböző szintje és mértéke, az ügyfél, ügylet típus vagy szenoritás) az egyes LGD 
tényezőkben tükröződnek. LGD-modelljeinkben biztosítéktípus-specifikus LGD-paramétereket rendelünk a 
fedezett kitettséghez.   

A hitelkockázati kitettség (EAD) a pénzügyi eszköz élettartama alatt a várható visszafizetési profilok 
figyelembevételével modellezhető. Az EAD-érték kiszámításához speciális hitelkonverziós faktorokat (CCF) 
alkalmazunk. Az EAD: a fizetésképtelenség bekövetkezésének pillanatában az ügyféllel szemben fennálló 
hitelkockázati kitettség várható összege. Azokban az esetekben, amikor egy ügylet ki nem használt 
kereteket tartalmaz, a ki nem használt keret egy része hozzáadódik a kitettség értékéhez, annak 
érdekében, hogy megfelelően tükrözze a várható kitettség értéket nem teljesítés esetén. 
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Az IFRS 9 által előírt hitelkockázati táblák az alábbiakban kerülnek bemutatásra. 

Eszköz típus 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 POCI 

Ö
ss

ze
se

n 12-havi 
várható 

hitelezési 
veszteség 

(ECL) 

Élettartami 
várható 

hitelezési 
veszteség 

(ECL) 

Élettartami 
várható 

hitelezési 
veszteség 

(ECL) 

Vásárolt vagy 
keletkeztetett 
értékvesztett 

pénzügyi 
eszköz 

Bruttó könyv szerinti érték 
2019. január 1.  

715 497 11 047 22 495 353 749 392 

Átsorolások:      
Átsorolás Stage 1 
kategóriából Stage 2 
kategóriába 

-818 741 0 0 -77 

Átsorolás Stage 1 
kategóriából Stage 3 ba 

-233 0 206 0 -27 

Átsorolás Stage 2 
kategóriából Stage 3 
kategóriába 

0 -242 235 0 -7 

Átsorolás Stage 3 
kategóriából to Stage 2-be 

0 107 -118 0 -11 

Átsorolás Stage 2 
kategóriából Stage 1-be 

191 -221 0 0 -30 

Átsorolás Stage 3 
kategóriából Stage 1-be 

419 0 -462 0 -43 

Változás az EAD-ben 42 672 460 -98 0 43 034 
Az időszakban kivezetett, 
nem leírt pénzügyi eszközök  

-18115 -312 -3,627 0 -22 054 

Új vásárolt vagy 
keletkeztetett pénzügyi 
eszköz 

18,613 92 - - 18 705 

Árfolyam és egyéb 
mozgások 

-429 519 -4,154 -15,847 -353 -449,873 

Bruttó könyv szerinti érték 
2019. december 31. 

328 707 7 518 2 784 0 339 009 
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Hitelkockázati tábla – 2018.12.31. 

Eszköz típus 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 POCI 

Ö
ss

ze
se

n 12-havi 
várható 

hitelezési 
veszteség 

(ECL) 

Élettartami 
várható 

hitelezési 
veszteség 

(ECL) 

Élettartami 
várható 

hitelezési 
veszteség 

(ECL) 

Vásárolt vagy 
keletkeztetett 
értékvesztett 

pénzügyi 
eszköz 

Bruttó könyv szerinti érték 
2018. január 1.  

561 349 11 627 30 311 330 603 617 

Átsorolások:      
Átsorolás Stage 1 
kategóriából Stage 2 
kategóriába 

0 -606 0 0 -606 

Átsorolás Stage 1 
kategóriából Stage 3 ba 

0 0 -722 0 -722 

Átsorolás Stage 2 
kategóriából Stage 3 
kategóriába 

0 0 -67 0 -67 

Átsorolás Stage 3 
kategóriából to Stage 2-be 

0 -26 0 0 -26 

Átsorolás Stage 2 
kategóriából Stage 1-be 

-78 0 0 0 -78 

Átsorolás Stage 3 
kategóriából Stage 1-be 

19 0 0 0 19 

Változás az EAD-ben -9 831 -37 3 065 234 -6 569 
Az időszakban kivezetett, 
nem leírt pénzügyi eszközök  

-184 679 -231 -11 311 -250 -196 471 

Új vásárolt vagy 
keletkeztetett pénzügyi 
eszköz 

349 636 320 1 399 39 351 394 

Árfolyam és egyéb mozgások -919 0 -180 0 -1,099 

Bruttó könyv szerinti érték 
2018. december 31. 

715 497 11 047 22 495 353 749 392 
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Értékvesztés-Hitelkockázati kitettség eszköz típusonként 2019.12.31. 

2019 december 31. 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 POCI 

Összesen 

12-havi 
várható 

hitelezési 
veszteség 

ECL 

Élettartami 
várható 

hitelezési 
veszteség 

ECL 

Élettartam
i várható 
hitelezési 
veszteség  

ECL 

Vásárolt vagy 
keletkeztetett 

értékvesztett pü-
i eszköz 

Bruttó könyv szerinti érték      
Készpénz 0 0 0 0 0 

Befektetési besorolás 0 0 0 0 0 
Követelések Magyar Nemzeti Bankkal 
szemben 

915 0 0 0 915 

Investment grade 915 0 0 0 915 
Bankközi kihelyezések 17 566 0 0 0 17 566 

Befektetési besorolás 17 566 0 0 0 17 566 
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt értékpapírok 

43 726 0 0 0 43 726 

Befektetési besorolás 43 726 0 0 0 43 726 
Értékpapírok amortizált bekerülési értéken 999 0 0 0 999 

Befektetési besorolás 999 0 0 0 999 
Refinanszírozott jelzáloghitelek 217 205 0 0 0 217 205 

Befektetési besorolás 217 205 0 0 0 217 205 
Lakossági jelzáloghitelek 49 375 6 650 2 784 0 58 809 

Befektetési besorolás 46 986 5 755 0 0 52 532 
Default besorolás 419 107 2 784 0 3 310 
Nem-befektetési besorolás 1 959 788 0 0 2 747 

Vállalati jelzáloghitelek 9 0 0 0 9 
Befektetési besorolás 9 0 0 0 0 
Default besorolás 0 0 0 0 0 
Nem-befektetési besorolás 0 0 0 0 0 

Bruttó könyv szerinti érték összesen 329 795 6 650 2 784 0 339 229 
  Értékvesztés 25 405 560 0 990 

Könyv szerinti érték összesen 329 770 6 245 2 224 0 338 239 
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Értékvesztés-Hitelkockázati kitettség eszköz típusonként 2018.12.31. 

2018 december 31. 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 POCI 

Összesen 

12-havi 
várható 

hitelezési 
veszteség 

ECL 

Élettartami 
várható 

hitelezési 
veszteség 

ECL 

Élettartam
i várható 
hitelezési 
veszteség  

ECL 

Vásárolt vagy 
keletkeztetett 

értékvesztett pü-
i eszköz 

Bruttó könyv szerinti érték      
Készpénz 3 157 0 0 0 3 157 

Befektetési besorolás 3 157 0 0 0 3 157 
Követelések Magyar Nemzeti Bankkal 
szemben 

2 073 0 0 0 2 073 

Investment grade 2 073 0 0 0 2 073 
Bankközi kihelyezések 61 679  0 0 0 61,679 

Befektetési besorolás 61 679 0 0 0 61 679 
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt értékpapírok 

192 142 0 0 0 192 142 

Befektetési besorolás 192 142 0 0 0 192 142 
Refinanszírozott jelzáloghitelek 105 296 0 0 0 105 296 

Befektetési besorolás 105 296 0 0 0 105 296 
Lakossági jelzáloghitelek 169 738 10 646 11 756 292 192 432 

Befektetési besorolás 680 5 518 0 0 6 198 
Default besorolás 0 0 11 756 292 12 048 
Nem-befektetési besorolás 169 058 5 128 0 0 174 186 

Lakossági egyéb hitelek 34 836 295 3 465 61 38 657 
Befektetési besorolás 26 107 239 0 0 26 346 
Default besorolás 0 0 3 465 61 3 526 
Nem-befektetési besorolás 8 729 56 0 0 8 785 

Vállalati jelzáloghitelek 36 030 106 4 701 0 40 837 
Befektetési besorolás 36 030 106 0 0 36 136 
Default besorolás 0 0 4 701 0 4 701 

Vállalati egyéb hitelek 110 546 0 2 573 0 113 119 
Befektetési besorolás 25 208 0 0 0 25 208 
Default besorolás 0 0 2 573 0 2 573 
Nem-befektetési besorolás 85 338 0 0 0 85 338 

Bruttó könyv szerinti érték összesen 715 497 11 047 22 495 353 749 392 
  Értékvesztés 1 411 679 10 326 229 12 645 

Könyv szerinti érték összesen 714 086 10 368 12 169 124 736 747 
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Értékvesztés mozgás táblák 

Eszközök 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 POCI 

Összesen 

12-havi 
várható 

hitelezési 
veszteség 

ECL 

Élettartami 
várható 

hitelezési 
veszteség 

ECL 

Élettartami 
várható 

hitelezési 
veszteség  

ECL 

Vásárolt vagy 
keletkeztetett 
értékvesztett 
pü-i eszköz 

Értékvesztés 2019. január 1. 1 411 679 10 326 229 12 645 

Eredményhatással járó mozgások      

Átsorolások:      

Átsorolás Stage 1-ből Stage 2 
kategóriába 

-24 116 0 0 92 

Átsorolás Stage 1-ből Stage 3 
kategórába 

-31 0 693 0 662 

Átsorolás Stage 2-ből Stage 1 
kategórába 

17 -122 0 0 -105 

Átsorolás Stage 3-ból Stage 1 kagóriába 55 0 -1,100 0 -1,045 

Átsorolás Stage 3-ból Stage 2 
kategóriába 

0 12 -38 0 -26 

Átsorolás Stage 2-ből Stage 3 
kategóriába 

0 -63 137 0 74 

Új vásárolt vagy keletkeztetett pénzügyi 
eszközök 

608 8 0 0 616 

Változás a PDs-ben/LGDs-ben/EADs-
ben 

1 269 -66 -199 -229 775 

Egyéb eredményhatással nem járó 
mozgások 

     

Tárgyévben kivezetett, nem leírt 
pénzügyi eszközök 

-313 0 -4,595 0 -4,908 

Megszűnt tevékenységből eredő 
kivezetések 

-2,967 -159- -4,664 0 -7,790 

Értékvesztés 2019 december 31. 25 405 560 0 990 
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Eszközök 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 POCI 

Összesen 

12-havi 
várható 

hitelezési 
veszteség 

ECL 

Élettartami 
várható 

hitelezési 
veszteség 

ECL 

Élettartami 
várható 

hitelezési 
veszteség  

ECL 

Vásárolt vagy 
keletkeztetett 
értékvesztett 
pü-i eszköz 

Értékvesztés 2018. január 1. 2 680 318 14 693 109 17 800 

Eredményhatással járó mozgások      

Átsorolások:      

Átsorolás Stage 1-ből Stage 2 
kategóriába 

0 503 0 0 503 

Átsorolás Stage 1-ből Stage 3 
kategórába 

0 0 1 561 0 1 561 

Átsorolás Stage 2-ből Stage 1 
kategórába 

-122 0 0 0 -122 

Átsorolás Stage 3-ból Stage 1 kagóriába -795 0 0 0 -795 

Átsorolás Stage 3-ból Stage 2 
kategóriába 

0 -99 0 0 -99 

Átsorolás Stage 2-ből Stage 3 
kategóriába 

0 0 34 0 34 

Új vásárolt vagy keletkeztetett pénzügyi 
eszközök 

365 13 640 28 1 046 

Változás a PDs-ben/LGDs-ben/EADs-
ben 

-420 -23 -710 177 -976 

Árfolyam és egyéb mozgások -13 0 748 0 735 

Egyéb eredményhatással nem járó 
mozgások 

     

Tárgyévben kivezetett, nem leírt 
pénzügyi eszközök 

-284 -33 -6,640 -85 -7 042 

Értékvesztés 2018. december 31. 1 411 679 10 326 229 12 645 
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Céltartalék mozgás táblák 

Típus 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 

Össz
esen 

12-havi várható 
hitelezési 

veszteség ECL 

Élettartami 
várható 

hitelezési 
veszteség ECL 

Élettartami 
várható 

hitelezési 
veszteség  ECL 

Céltartalék 2019. január 1. 1 154 9 104 1 267 
Eredményhatással járó mozgások     
Átsorolások:     
Átsorolás Stage 1-ből Stage 2 kategóriába 0 0 0 0 
Átsorolás Stage 1-ből Stage 3 kategórába 0 0 3 3 
Átsorolás Stage 2-ből Stage 1 kategórába 0 -1 0 -1 
Átsorolás Stage 3-ból Stage 1 kagóriába 0 0 -1 -1 
Átsorolás Stage 3-ból Stage 2 kategóriába 4 0 -38 -34 
Új vásárolt vagy keletkeztetett pénzügyi eszközök 1 042 0 0 1 042 
Változás a PDs-ben/LGDs-ben/EADs-ben -226 -5 -31 -262 
Egyéb eredményhatással nem járó mozgások     
Tárgyévben kivezetett, nem leírt pénzügyi 
eszközök 

-47 0 -29 -76 

Megszűnt tevékenységből eredő kivezetések -1 926 -2 -7 -1 935 

Céltartalék 2019. december 31. 1 1 1 3 

 

Típus 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 

Össz
esen 

12-havi 
várható 

hitelezési 
veszteség 

ECL 

Élettartami 
várható 

hitelezési 
veszteség 

ECL 

Élettartami 
várható 

hitelezési 
veszteség  

ECL 
Céltartalék 2018. január 1. 750 11 91 852 
Eredményhatással járó mozgások     
Átsorolások:     
Átsorolás Stage 1-ből Stage 2 kategóriába  6 0 6 
Átsorolás Stage 1-ből Stage 3 kategórába -2 0 39 37 
Átsorolás Stage 2-ből Stage 1 kategórába -2 0 0 -2 
Átsorolás Stage 3-ból Stage 1 kagóriába -21 0 0 -21 
Átsorolás Stage 3-ból Stage 2 kategóriába 0 -6 0 -6 
Új vásárolt vagy keletkeztetett pénzügyi eszközök 790 1 41 832 
Változás a PDs-ben/LGDs-ben/EADs-ben 97 -1 -40 56 
Egyéb eredményhatással nem járó mozgások     
Tárgyévben kivezetett, nem leírt pénzügyi 
eszközök 

-458 -2 -27 -487 

Céltartalék 2018. december 31. 1 154 9 104 1 267 
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2019. december 31 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 POCI 

Ö
ss

ze
es

en
 

12-havi 
várható 

hitelezési 
veszteség 

(ECL) 

Élettarta
mi 

várható 
hitelezési 
veszteség 

(ECL) 

Élettartami 
várható 

hitelezési 
veszteség 

(ECL) 

Vásárolt vagy 
keletkeztetett 
értékvesztett 

pénzügyi eszköz 

Hitelkockázati kitettség a hitelkereteken és a bankgaranciákon  
Hitelkeretek 470 4 64 0 538 
Bankgaranciák 0 0 0 0 0 

Kitettség összesen 470 4 64 0 538 

 

 

2018. december 31 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 POCI 

Ö
ss

ze
es

en
 

12-havi 
várható 

hitelezési 
veszteség 

(ECL) 

Élettarta
mi 

várható 
hitelezési 
veszteség 

(ECL) 

Élettartami 
várható 

hitelezési 
veszteség 

(ECL) 

Vásárolt vagy 
keletkeztetett 
értékvesztett 

pénzügyi eszköz 

Hitelkockázati kitettség a hitelkereteken és a bankgaranciákon  
Hitelkeretek 98 967 146 333 0 99 446 
Bankgaranciák 5 378 0 35 0 5 413 

Kitettség összesen 104 345 146 368 0 104 859 

 

Értékvesztés 

 Bruttó kitettség Értékvesztés Könyv szerinti 
érték 

Értékvesztett eszközök (stage 3)    
Lakossági jelzáloghitelek 1 938 281 1 657 
Egyéb lakossági hitelek 846 279 567 
Értékvesztett eszközök összesen  2 784 560 2 224 
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A Bank hitelkockázati kitettsége a belső kockázati besorolási osztályok szerint 

Besorolási osztály 
Historikus mulasztási 
arány 2018.12.31. (%) 

Fedezetlen 2018.12.31.  
millió forint 

Összesen 2018.12.31. 
millió forint 

Class 1 0,00 182 678 182 678 
Class 2 0,00 1 094 1 094 
Class 3 0,00 8 527 10 335  
Class 4 0,27 20 344 109 819 
Class 5-7 3,38 105 075 224 394 
 

A kimutatás a Csoport bruttó fennálló hitelállományát (bankközi kihelyezések, refinanszírozott 
jelzáloghitelek, egyéb jelzáloglevelek és fedezetlen hitelek valamint kötvények) tartalmazza.   

Hitelportfolióját és a súlyozott mérlegen kívüli tételeit a Csoport a belső kockázati tőke számítása során, a 
kockázatvállalási politikájának megfelelően minősítési osztályokba sorolja. A besorolást a Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján előállított konszolidált adatok alapján végzi. A lakossági 
(retail) adósminősítési rendszerben az ügyfelek tizenhét osztályba kerülhetnek. Az egyéb (főleg 
hitelintézeti) partnerek besorolása hét osztályba történik a minősítés során. Az osztályba („classok”-ba) 
sorolás alapja a Bank adósminősítési szabályzata. Fenti táblázatban a két skálát egyesítette a Csoport és 
így összevontan közli a teljes portfolió historikus default rátáit és állományait minősítési kategóriánként. 

A Csoport belső minősítési rendszere alapján sorolja a hiteleszközöket kockázati osztályokba. A belső 
minősítési modelleket és kockázati paramétereket saját szakértői csoportok dolgozzák ki. A minősítés 
kialakítása belső módszertan szerint történik, amelyeket mind a bank belső ellenőrzése, mind a felügyelő 
hatóságok folyamatosan ellenőriznek. A különböző szegmensekben eltérő minősítési skálákat használja a 
Bank, így külső jelentés céljára egységesített keretrendszert alkalmaz, amely a kockázati osztályokat az 
alábbi kategóriáknak felelteti meg: 

Class 1:  

Gyakorlatilag csak kockázatmentes, állammal szembeni kitettségek sorolhatók ebben a kategóriába.  

Class 2:  

Első osztályú, közel kockázatmentes intézményi (banki) kitettségeket tartalmazza, amelynek becsült 
bedőlési valószínűségük nullához közelít. Ezen intézmények jellemzően magas (AA) ratinggel 
rendelkeznek az ismert hitelminősítőktől. 

Class 3:  

Alacsony kockázattal rendelkező intézményi (banki) kitettségeket tartalmazza, amelyek nem az előző 
osztályokban szerepelnek és becsült átlag PD-jük nagyon alacsony. Ezek szintén tőkeerős, elismert 
pénzügyi intézmények, amelyek jó minősítéssel rendelkeznek. 

Class 4:  

Lakossági és vállalati ügyfelek esetén azon kitettségek kerülnek ebbe a kategóriába, amelyek legjobb 
minősítéssel rendelkeznek, és akiknek bedőlési valószínűsége alacsony. Ezen ügyfelek kitűnő 
hitelmúltjával, és (vállalatok esetén) kiegyensúlyozott gazdálkodással rendelkeznek. 
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Az intézményi kitettségek esetén az osztályba sorolandók azok a kitettségek, amelyek nem sorolhatók az 
előző osztályokba, és a becsült bedőlési valószínűségük szintén kicsi.   

Class 5-7:  

Mindazon kitettségek, amelyek nem kerülnek be az 1-4 osztályokba, ide sorolandók.  
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36.4.1 Átstrukturált hitelek 

Átstrukturált hitelek azon hitelek, ahol az adós vagy a Csoport kezdeményezésére a követelést keletkeztető 
eredeti szerződés módosításra került, alapvetően azért, mert az adós pénzügyi pozíciójának, 
fizetőképességének jelentős romlása miatt visszafizetési kötelezettségének az eredeti szerződéses 
feltételek szerint nem tudott eleget tenni. Átstrukturált hitelnek minősül továbbá a devizakölcsön-törvény 
alapján nyújtott gyűjtőszámlahitel, valamint az a devizakölcsön, amelyre tekintettel a gyűjtőszámlahitel 
folyósításra került.  

A szerződés módosítása az eredeti szerződéses feltételekhez képest az ügyfél számára lényegesen 
kedvezőbb feltételeket teremt. 

A szerződés módosítása lehet többek között: 

• fizetés átütemezés 
• devizanem megváltozatása 
• fedezetektől való eltekintés 
• kamattőkésítés 

Átstrukturált hitelek minősítése: 

1. Az átstrukturálás után az átstrukturált ügyletek minősítési kategóriája nem lehet jobb, mint az 
átstrukturálást megelőzően. 

2. Külön figyelendő kategóriába sorolható az átstrukturált ügylet, ha az átstrukturálást megelőzően 
problémamentes vagy külön figyelendő kategóriában volt, ha az átstrukturálást követően 180 
napon keresztül nem esik 15 napot meghaladó késedelembe, lakossági hitel esetén 30 napot 
meghaladó késedelembe. 

3. Problémamentes kategóriába sorolható az átstrukturált ügylet az átstrukturálást követő egy év 
elteltével, ha az átstrukturálást követően 365 napon keresztül nem esik 15 napot meghaladó 
késedelembe, lakossági hitel esetén 30 napot meghaladó késedelembe. 
 

Átstrukturált bruttó hitelállomány hiteltípusonkénti bontásban  

Hiteltípus 2019. december 31. 2018. december 31. 
Lakossági hitelek 2 830 13 562 
  ebből “árfolyamgát program” hitel 680 3 430 
  ebből “árfolyamgát program” gyűjtő számla 29 305 
Vállalati hitelek 343 611 

Összesen 3 173 14 173 
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Értékvesztett átstrukturált hitelállomány hiteltípusonkénti bontásban  

Hiteltípus 2019. december 31. 2018. december 31. 
Lakossági hitelek 708 13 562 
  ebből “árfolyamgát program” hitel 97 3 430 
  ebből “árfolyamgát program” gyűjtő számla 7 305 
Vállalati hitelek 343 611 

Összesen 1 051 14 173 

 

Az átstrukturált hitelállomány hiteltípus és minősítési kategória szerinti bontásban 2019. december 31-én*  

Hiteltípus 
Nem 

késedelmes 
1-30 DPD 31-60 DPD 61-90 DPD 91-360 DPD 360+DPD Összesen 

Lakossági hitelek 1 834 331 111 69 173 312 2 830 

  értékvesztés   11 4 2 3 16 62 98 

Vállalati hitelek 342 0 0 0 0 0 342 

  értékvesztés  39 0 0 0 0 0 39 

Tőke összesen 2 176 331 111 69 173 312 3 172 

Értékvesztés 
összesen 

50 4 2 3 16 62 137 

* A tábla a többszörösen-átstrukturált hiteleket tartalmazza 

 

Az átstrukturált hitelállomány hiteltípus és minősítési kategória szerinti bontásban 2018. december 31-én*  

Hiteltípus 
Nem 

késedelmes 
1-30 DPD 31-60 DPD 61-90 DPD 91-360 DPD 360+DPD Összesen 

Lakossági hitelek 7 280 1 139 384 293 544 3 922 13 562 

  értékvesztés   145 104 43 49 158 1 970 2 469 

Vállalati hitelek 478 - - - - 133 611 

  értékvesztés  56 - - - - 115 171 

Tőke összesen 7 758 1 139 384 293 544 4 055 14 173 

Értékvesztés 
összesen 

201 104 43 49 158 2 085 2 640 

* A tábla csak a többszörösen-átstrukturált hiteleket tartalmazza 
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Az átstrukturált értékvesztett és nem értékvesztett hitelállomány hiteltípus és minősítési kategória szerinti 
bontásban 2019. december 31-én *  

 
 

Hiteltípus 

Nem késedelmes Késedelmes 
ÖSSZESEN 

 Értékvesztett 
Nem 

értékvesztett 
Összesen Értékvesztett 

Nem 
értékvesztett 

Összesen 

Lakossági 
hitelek 

199 1 703 1 902 509 419 928 2 830 

értékvesztés   8 8 16 89 13 102 118 

fedezet 0 0 0 0 0 0 0 

Vállalati 
hitelek 

343 0 343 0 0 0 343 

értékvesztés   39 0 39 0 0 0 39 

fedezet 0 0 0 0 0 0 0 

Tőke 
összesen  

542 1 703 2 245 509 419 928 3 173 

Értékvesztés 
összesen 

48 8 55 89 13 102 157 

Fedezet 
összesen 

0 0 0 0 0 0 0 

* A tábla csak a többszörösen-átstrukturált hiteleket tartalmazza 

Az átstrukturált értékvesztett és nem értékvesztett hitelállomány hiteltípus és minősítési kategória szerinti 
bontásban 2018. december 31-én *  

 
 

Hiteltípus 

Nem késedelmes Késedelmes 
ÖSSZESEN 

 Értékvesztett 
Nem 

értékvesztett 
Összesen Értékvesztett 

Nem 
értékvesztett 

Összesen 

Lakossági 
hitelek 

7 280 - 7 280 6 282 - 6 282 13 562 

értékvesztés   145 - 145 2 324 - 2 324 2 469 

fedezet 13 352 5 13 357 7 342 - 7 342 20 699 

Vállalati 
hitelek 

478 - 478 133 - 133 611 

értékvesztés   56 - 56 115 - 115 171 

fedezet 981 - 981 21 - 21 1 002 

Tőke 
összesen  

7 758 - 7 758 6 415 - 6 415 14 173 

Értékvesztés 
összesen 

201 - 201 2 439 - 2 439 2 640 

Fedezet 
összesen 

14 333 5 14 338 7 363 - 7 363 21 701 

* A tábla csak a többszörösen-átstrukturált hiteleket tartalmazza 
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Az átstrukturált hitelállomány átstrukturálási típusonkénti bontásban  

 

2019. december 31. 2018. december 31. 

Tőke Értékvesztés Tőke Értékvesztés 

Lakossági hitelek 2 830 98 13 562 2 469 

Áthidaló hitelek 1 310 59 7 995 1 669 
Árfolyamgát program hitel számla 680 12 3 430 467 
Árfolyamgát program gyűjtő  
számla 

29 1 305 34 

Jogszabály alapján forintosított 
deviza lakáshitelek 

75 5 307 99 

egyéb 737 21 1 525 199 

Vállalati hitelek 343 39 611 171 

Összesen 3 173 137 14 173 2 640 

 

Az átstrukturált hitelportfolió értékvesztés állományának változása  

 2019. december 
31.* 

Nyitó értékvesztés 2019. január 1-én 472 
Időszakban elszámolt értékvesztés 15 
Időszak alatti visszaírás -82 
Ügylet kifutás miatti értékvesztés kivezetés -268 

Záró értékvesztés 2019.12.31. 137 
*A 2019. évi mozgások csak a Bank egyedi adatait tartalmazzák 

 

 2018. december 
31.* 

Nyitó értékvesztés 2018. január 1-én 7 152 
Időszakban elszámolt értékvesztés 214 
Időszak alatti visszaírás -416 
Ügylet kifutás miatti értékvesztés kivezetés -4 310 

Záró értékvesztés 2018.12.31. 2 640 
*konszolidált adatok 
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36.4.2 BIZTOSÍTÉKOK ÉS MÁS HITELMINŐSÉG JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 

 

A Bank hitelkockázati fedezetei: 

A Bank – a fennálló kitettségei vonatkozásában, a kockázatvállalás során alkalmazott - hitelkockázati 
biztosítékai: 

Ingatlan fedezetek 

A Bank területén lévő – hosszútávon értékálló – ingatlanon alapított jelzálogjogot (járulékos vagy önálló 
jelzálogjog, ill. különvált zálogjog) fogadott el biztosítékként. 

Az ingatlanok értékelését a hiteldöntéstől független ingatlanvagyon-értékelők végzik, akik a hitelbiztosítéki 
értéket konzervatív módon állapítják meg.  

Állami, illetve GHG Zrt vagy AVGHA készfizető kezesség 

A fedezetként elfogadott állami és garantőri kezességvállalások mindegyike törvényben rögzített, illetve 
elsőrangú készfizető kezesség, az állami kezességre érvényes szabályokat jogszabályi rendelkezések 
tartalmazzák.  

Óvadék 

Az óvadék tárgya készpénz, betét és értékpapír lehet. 

Egyéb 

A fentieken túl a Bank a hitelkockázatát egyéb ingó zálogjoggal, engedményezéssel csökkenti. 

A fedezetek teljes mértékben a hitelállományhoz kapcsolódnak. A saját hitelezéshez kapcsolódó 
jelzálogfedezeteket a Bank hitelbiztosítéki értéken (diszkontált piaci értéken), a többi fedezetet pedig a saját 
értékén (például engedményezés esetén az engedményezett összegen) tartja nyilván. Az egyéb fedezetek 
kategória a biztosítások értékét tartalmazza. 

Az alábbi táblázat tartalmazza a Bank fedezeteit: 

 
2019. december 31. 2018. december 31. 

Jelzálogjog 719 055 837 126 
Óvadék 12 16 392 

Kapott garanciák, kezességek 14 158 7 447 
Egyéb fedezetek, biztosítékok 0 1 938 

Összesen 733 225 862 903  

 

A fedezetek teljes mértékben a hitelek és refinanszírozott jelzáloghitel állományokhoz kapcsolódnak. A 
saját hitelezéshez kapcsolódó jelzálogfedezeteket a Bank hitelbiztosítéki értéken (diszkontált piaci értéken), 
a refinanszírozott jelzáloghitelekhez kapcsolódó jelzálogfedezeteket a követelés értéke és a hitelbiztosítéki 
érték közül a kisebbiken, a többi fedezetet pedig a saját értékén (például engedményezés esetén az 
engedményezett összegen) tartja nyilván. Az egyéb fedezetek kategória a biztosítások értékét tartalmazza. 
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36.5 PIACI KOCKÁZAT 

Az Takarék Jelzálogbank speciális jelzálogbanki tevékenységéből és törvényi szabályozásából eredően a 
hazai bankrendszeren belül sajátos eszköz-forrás struktúrával rendelkezik, tekintettel arra, hogy 
eszközeinek és forrásainak jelentős része hosszú lejáratú és forrásainak meghatározó része a tőkepiacról 
származik. 

Az eszközök- és források, a mérlegen kívüli tételek lejárati-, kamatkockázati- és devizaárfolyam kockázati 
kitettségét mindkét bank alacsony szinten tartja. 

36.6 KAMATLÁB KOCKÁZAT 

A kamatlábkockázat abból ered, hogy a kamatokban bekövetkező változás érinti a pénzügyi instrumentum 
értékét. Egy hitelintézet akkor is ki van téve kamatkockázatnak, ha az adott időszakban lejáró vagy 
átárazódó eszközeinek, kötelezettségeinek és mérlegen kívüli instrumentumainak az összege nincs 
összhangban egymással. A Bank a kamatlábkockázatot gap-elemzéssel, érzékenység vizsgálatok és 
stressz tesztek elvégzésével, valamint kockáztatott érték számításával (VAR) folyamatosan méri. A 
kamatláb kockázatok kezelése jelzáloglevél kibocsátásokon és kamatswap ügyletek kötésén keresztül 
történik, figyelembe véve a hitelportfólió kamatozás szerinti megoszlását. 

A Bank kamatozó eszközeinek és kötelezettségeinek éves átlagos állománya és kamat százaléka: 

 2019. december 31. 2018. december 31. 

Nettó átlag 
állomány 

Átlagos kamat % 
Nettó átlag 

állomány 
Átlagos kamat % 

Kamatozó eszközök     

Bankközi kihelyezések és  
MNB-vel szembeni követelések 

1 192 0,04 43 239 1,17 

Eredménnyel szemben vagy egyéb 
átfogó jövedelemmel szemben 
valósan értékelt értékpapírok 

41 520 1,98 32 513 1,53 

Refinanszírozott jelzáloghitelek 193 106 1,86 91 842 2,60 

Amortizált bekerülési értéken és 
valós értéken értékelt itelek 

82 164 5,08 315 331 5,24 

Kamatozó eszközök összesen 317 982 2,7 482 925 4,12 

Kamatozó kötelezettségek     

Bankközi felvétek 8 264 0,01 34 505 0,14 

Betétek 0 - 278 384 0,16 

Kibocsátott értékpapírok és 
Eredménnyel szemben valósan 
értékelt pénzügyi kötelezettségek, 
kivéve a derivatív ügyleteket 

263 873 3,54 189 307 3,57 

Kamatozó kötelezettségek 
összesen 

272 137 3,43 502 196 1,44 
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A Bank kamatláb kockázat – érzékenység vizsgálata (adatok millió forintban) 

 
Kamat bevétel 

érzékenység 2019 
Kamat bevétel 

érzékenység 2018 

Kamat bevétel 
érzékenység 

2019.12.31 +10 bp 

Kamat bevétel 
érzékenység 

2019.12.31 +25 bp 

HUF -11 6 -109 -273 

EUR 1 -1 14 36 

Egyéb 0 0 0 0 

 

Az érzékenységi vizsgálat a standard módszer alapján 1 bázispont mértékű kamatláb növekedéssel 
számol, mivel az elmozdulás szimmetrikus, 1 bázispont mértékű kamatláb csökkenés ellentétes előjellel 
ugyanezeket az értékeket adná. 

A nettó jövedelem érzékenysége nem más, mint a kamatlábak 1 bázispont mértékű növekedésének becsült 
hatása egy évre előre bejövő kamateredményre, amely a tárgyév utolsó napján tartott változó kamatozású, 
vagy a következő évben átárazódó pénzügyi eszközökből és forrásokból származó nettó kamatbevétel 
változásán alapszik. Ez azt jelenti, hogy 2019.12.31-től számítva egy évre előre a kamatlábak 1 bázispont 
mértékű növekedése mellett a forint tételek esetén a becsült nettó kamat bevétel mintegy 11 millió forinttal 
csökkenhet, míg EUR esetén a változás 1 millió forint növekedés. 

 

36.7 DEVIZAKOCKÁZAT KEZELÉSE 

A Bank üzletpolitikai szándéka szerint alacsony szinten kívánja tartani az eltérő devizanemből eredő 
kockázatot.  

A cél, hogy az alapvető tevékenység során keletkező deviza árfolyamkockázatot a piaci körülmények 
függvényében lehetőleg azonnal kezeljék. Deviza nyitott pozíció emiatt elsősorban likviditásmenedzselési 
okok, a hitelezésből, illetve refinanszírozásból fakadó elszámolások, illetve aktív/passzív elhatárolások 
miatt állhat fenn. 

Deviza kockázat (árfolyam 1%-os növekedése esetén) ezer forint 

Deviza 
Adózás előtti 

eredményhatás 
(2019.12.31.) 

Tőke-hatás 
(2019.12.31.) 

Adózás előtti 
eredményhatás 

(2018.12.31.) 

Tőke-hatás 
(2018.12.31.) 

EUR -850 -850 -2 610 -2 610 
CHF -110 -110 -10 -10 

Az érzékenységi vizsgálat a standard módszer alapján 1% mértékű árfolyam-növekedéssel számol, mivel 
az elmozdulás szimmetrikus, 1% mértékű árfolyam-csökkenés ellentétes előjellel ugyanezeket az értékeket 
adná. 

A Bank deviza pozícióiból fakadóan az árfolyam 1 %-os mértékű növekedése mellett az EUR tételek esetén 
a becsült adózás előtti eredmény és saját tőke mintegy 850 ezer forinttal csökkenhet, míg CHF esetén 110 
ezer forinttal csökkenhet. Az egyéb devizák hatása elhanyagolható. 
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A bankcsoport konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatása főbb devizák bontásában:  

2019. december 31. CHF EUR HUF Összesen 

Eszközök     

Magyar Nemzeti Bankkal szembeni 
követelések 

0 0 915 915 

Bankközi kihelyezések 48 5 310 12 208 17 566 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt értékpapírok 0 0 43 734 43 734 

Derivatív pénzügyi eszközök valós értéke 0 -2 2 853 2,851 

Értékpapírok amortizált bekerülési értéken 0 0 999 999 

Refinanszírozott jelzáloghitelek 0 4,669 212 536 217 205 

Amortizált bekerülési értéken és valós értéken 
értékelt hitelek 400  0 57 428 57 828 

Tárgyi eszközök  0  0 157 157 

Goodwill és más immateriális javak 0 0 24 241 

Egyéb eszközök 0 68 1 333 1  401 

Eszközök 448 10 045 332 404 342 897 

Derivatívák 0 0 49 650 49 650 

Eszközök és derivatívák összesen 448 10 045 382 054 392 547 

 

2019. december 31. CHF EUR HUF Összesen 

Kötelezettségek     

Bankközi felvétek 457 1 176 1 486 3 119 
Derivatív pénzügyi kötelezettségek valós 
értéke 0 0 423 423 

Kibocsátott értékpapírok 0 0 265 929 265 929 
Eredménnyel szemben valósan értékelt 
pénzügyi kötelezettségek, kivéve a derivatív 
ügyleteket 0 6 552 0 6 552 

Lízing kötelezettségek 0 70 0 70 

Nyereségadó fizetési kötelezettség 0 0 93 93 

Céltartalékok 0 0 509 509 

Egyéb kötelezettségek 2 0 1 157 1 159 

Kötelezettségek összesen 459 7 798 269 597 277 854 
 



                               Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Megjegyzések a Konszolidált Pénzügyi Beszámolóhoz  

 

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként van jelölve. 

A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan 
részét képezik.                           

106 

 

2019. december 31. CHF EUR HUF Összesen 

Részvényesi vagyon 0 0 65 043 65 043 

Kötelezettségek és részvényesi vagyon 
összesen 

459 7 798 334 640 342 897 

Derivatívák 0 0 4 799 4 799 

Kötelezettségek és derivatívák összesen 459 7 798 339 439 347 696 

Pozíció 11 -2,247 -42 615 44 851 

 

2018. december 31. CHF EUR HUF Összesen 

Eszközök     

Készpénz 47 405 2 705 3 157 

Magyar Nemzeti Bankkal szembeni 
követelések 

0 0 2 073 2 073 

Bankközi kihelyezések 163 15 049 46 452 61 664 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós 
értéken értékelt értékpapírok 

0 11 693 180 449 192 142 

Derivatív pénzügyi eszközök valós értéke 0 0 3 962 3 962 

Refinanszírozott jelzáloghitelek 0 0 105 296 105 296 

Amortizált bekerülési értéken és valós értéken 
értékelt hitelek 

1 381 43 192 328 021 372 594 

Tárgyi eszközök  0 0 2 171 2 171 

Goodwill és más immateriális jószág 0 0 388 388 

Halasztott adókövetelés 0 0 679 6779 

Egyéb eszközök 0 575 9 815 10 390 

Eszközök 1 591 70 914 682 011 754 516 

Derivatívák 0 949 239 1 188 

Eszközök és derivatívák összesen 1 591 71 863 682 250 755 704 
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2018. december 31. CHF EUR HUF Összesen 

Kötelezettségek     

Bankközi felvétek 1 283 5 069  150 307 156 659 

Betétek 328 53 834 250 171 304 333 

Derivatív pénzügyi kötelezettségek valós 
értéke 

0 0 2 371 2 371 

Kibocsátott értékpapírok 0 2 491 211 898 214 389 

Eredménnyel szemben valósan értékelt 
pénzügyi kötelezettségek, kivéve a derivatív 
ügyleteket 

0 6 693 0 6 693 

Céltartalékok 0 0 3 988 3 988 

Egyéb kötelezettségek 0 1 208 9 639 10 847 

Kötelezettségek összesen 1 611 69 295 628 374 699 280 

 

2018. december 31. CHF EUR HUF Összesen 

Részvényesi vagyon 0 0 55 236 55 236 

Kötelezettségek és részvényesi vagyon 
összesen 

1 611 69 295 683 610 754 516 

Derivatívák 0 125 1 044 1 169 

Kötelezettségek és derivatívák összesen 1 611 69 420 684 654 755 685 

Pozíció 20 -2 443 2 404 -19 

 

36.8 LIKVIDITÁSI ÉS LEJÁRATI KOCKÁZATOK  

A likviditási kockázat annak a kockázata, hogy a Bank nehézségekbe ütközik azon pénzügyi 
kötelezettségei teljesítése kapcsán, melyek készpénz vagy egyéb pénzügyi eszköz kiáramlásával járnak. A 
hitelintézeti tevékenység alapvető eleme a likviditás biztosítása, amely a követelések és a kötelezettségek 
lejárati megfeleltetése révén biztosítható. Ugyanakkor a mindenkori fizetőképesség fenntartása mellett a 
jövedelmezőség menedzselése érdekében limitekkel szabályozott mértékű lejárati transzformációt alkalmaz 
a Bank. Az ügyfelek szerződés szerinti hitellejáratot megelőzően kezdeményezett előtörlesztését 
folyamatosan elemzik, és hatását figyelembe veszik a piaci – és likviditási kockázatok kezelésénél. 

 

A Bank likviditási tervét, finanszírozási pozícióját különböző feltételezéseken alapuló forgatókönyvek 
mentén készíti el, amelyek a stresszhelyzetek hatását is figyelembe veszik.  

Jelentős mennyiségű likvid eszközállományt tart fenn folyamatosan, főleg állampapír és az MTB-nél 
elhelyezett betét formájában.A táblázatban bemutatott mérlegen kívüli kötelezettségek a legvégső lehívási 
(szerződéses lejárat) dátum szerint szerepelnek a lejárati kategóriák között.  A legkorábbi lehívhatóság 
szerint besorolva a legelső kategóriába tartoznának. 
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 A Bank forrásainak tőke- és kamatlejárati bontása 2019. december 31-én 

 
Látra szóló 

3 hónapon 
belül 

3 - 12 
hónap 

1 –5 év 5 – 10 év 10 – 15 év Összesen 

Banki kötelezettségek        

Bankközi felvétek 0 3 119 0 0 0 0 3,119 

Derivatív pénzügyi kötelezettségek 0 0 423 0 0 0 423 

Kibocsátott értékpapírok 0 5 219 30 069 196 436 34,205 0 265 929 

Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi kötelezettségek, 
kivéve a derivatív ügyleteket 

0 591 0 5 961 0 0 6 552 

Mérlegen kívüli kötelezettségek 180 110 0 4 64 18 026 18 204 

Banki kötelezettségek összesen 180 9 033 30 102 196 489 34 269 18 026 288 099 

 

 
Látra szóló 

3 hónapon 
belül 

3 - 12 
hónap 

1 –5 év 5 – 10 év 
10 – 15 

év 
Összesen 

Derivatív pénzügyi eszközökből származó követelés 0 24 961 832 5 946 1 641 0 33 380 

Derivatív pénzügyi kötelezettségekből származó kötelezettség 0 -24 503 -442 -4 973 -1 503 0 -31 421 

Derivatív ügyletek nettó értéke 0 458 390 973 138 0 1 959 
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A Bank forrásainak tőke- és kamatlejárati bontása 2018. december 31-én 

 
Látra szóló 

3 hónapon 
belül 

3 - 12 
hónap 

1 –5 év 5 – 10 év 10 – 15 év Összesen 

Banki kötelezettségek        

Bankközi felvétek 4 029 135 106 331 11 452 5 741 0 156 659 

Ügyfélbetétek 198 505 84 230 20 615 983 0 0 304 333 

Derivatív pénzügyi kötelezettségek 0 115 28 664 1 564 0 2 371 

Kibocsátott értékpapírok 0 637 26 707 149 087 60 156 0 236 587 

Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi kötelezettségek, 
kivéve a derivatív ügyleteket 

0 259 0 6 434 0 0 6 693 

Mérlegen kívüli kötelezettségek 3 169 3 667 38 306 59 393 271 53 104 859 

Banki kötelezettségek összesen 205 703 224 014 85 987 228 013 67 732 53 811 502 

 

 
Látra szóló 

3 hónapon 
belül 

3 - 12 
hónap 

1 –5 év 5 – 10 év 10 – 15 év Összesen 

Derivatív pénzügyi eszközökből származó követelés 0 418 1 399 6 101 3 120 0 11 038 

Derivatív pénzügyi kötelezettségekből származó kötelezettség 0 2 457 1 349 4 490 1 262 0 9 558 

Derivatív ügyletek nettó értéke 0 -2 039 50 1 611 1 858 0 1 480 

 

A táblázatokban a kamatlejárati bontás nemcsak az elhatárolt kamat értékét tartalmazza, hanem az adott időszakban fizetendő kamatot is. 
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A kötelezettség struktúráját a következőképpen kezeli a Bank: 

- a magyar jelzáloglevél piac felvevőképességének függvényében az értékpapírok lejárati idejének 
növelésére törekszik, 

- belső szabályzatokban limitekkel korlátozza a jelzáloglevél lejárati koncentrációját, 
- aktívan részt vesz a jelzáloglevél piacon (értékpapír visszavásárlás). 

A táblázat a Bank kötelezettségeit sorolja a megfelelő lejárati kategóriába a mérleg fordulónapjától 
számított szerződéses lejáratok alapján. A kibocsátott jelzáloglevelek és kötvények a kibocsátási 
tájékoztatók, programok szerint esedékes tőkén és a várhatóan kifizetésre kerülő kamatokkal növelt 
értéken kerültek kimutatásra, és nem tartalmazzák az árfolyamkülönbség és a derivatív ügylet értékelési 
különbségét. A gyakorlatban a kötelezettségek valós lejárata különbözhet a szerződésekben 
megállapítottaktól. 

 

A Bank eszközeinek és kötelezettségeinek lejárati megbontása 2019. december 31-én 

 2019. december 31. Éven belüli Éven túli 

Eszközök     

Magyar Nemzeti Bankkal szembeni követelések 915 0 

Bankközi kihelyezések 17 566 0 

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken 
értékelt értékpapírok 0 43 734 

Derivatív pénzügyi eszközök 2 851 0 

Értékpapírok amortizált bekerülési értéken 0 999 

Refinanszírozott jelzáloghitelek 16 463 200 742 

Hitelek és előlegek amortizált bekerülési értéken 11 590 46 238 

Tárgyi eszközök  0 157 

Immateriális javak 0 240 

Egyéb eszközök 1 152 250 

Eszközök összesen  50 537 292 360 
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 2019. december 31. Éven belüli Éven túli 

Kötelezettségek   

Bankközi felvétek 3 119 0 

Derivatív pénzügyi kötelezettségek 423 0 

Kibocsátott értékpapírok 35 288 230 641 

Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi 
kötelezettségek, kivéve a derivatív ügyleteket 591 5 961 

Lizing kötelezettség 21 49 

Jövedelemadó kötelezettség 0 93 

Céltartalékok 9 500 

Egyéb kötelezettségek 568 591 

Kötelezettségek összesen 40 019 237 835 

 

 

A Bank eszközeinek és kötelezettségeinek lejárati megbontása 2018. december 31-én 

 2018. december 31. Éven belüli Éven túli 

Eszközök     

Készpénz 3 157 0 

Magyar Nemzeti Bankkal szembeni követelések 2 073 0 

Bankközi kihelyezések 6 546 55 118 

Értékesíthető értékpapírok 38 546 153 596 

Részesedések társult, közös vezetésű vállalatokban 121 3 841 

Derivatív pénzügyi eszközök 9 191 96 105 

Refinanszírozott jelzáloghitelek 39 555 333 039 

Hitelek 0 2 171 

Goodwill és immateriális jószág 0 388 

Halasztott adókövetelés 0 679 

Egyéb eszközök 10 390 - 

Összesen  109 579 644 937 
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2018. december 31.  Éven belüli Éven túli 

Kötelezettségek   

Bankközi felvétek 139 466 17 193 

Ügyfélbetétek 303 350 983 

Derivatív pénzügyi kötelezettségek 143 2 228 

Kibocsátott kötvények 27 344 187 045 

Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi 
kötelezettségek, kivéve a derivatív ügyleteket 

259 6 434 

Céltartalékok 3 988 0 

Egyéb kötelezettségek 10 847 0 

Összesen 485 397 213 883 

 

A Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció tagjainak – az egyetemleges felelősség intézményrendszerére 
tekintettel – konszolidált alapon kell vizsgálniuk a prudenciális követelményeknek való megfelelést, az 
egyedi megfelelés alól a vonatkozó jogszabályok és az MNB tárgybani határozata mentességet 
biztosítanak, mivel az Takarék Jelzálogbank Nyrt. és a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. a Szövetkezeti 
Hitelintézeti Integráció tagja, így a fenti mentesség rá is vonatkozik. 

A fentieknek megfelelően a lenti táblázat a Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció tagjainak csoport szintű 
likviditási mutatóit: 

 2019. december 31 2018. december 31. 

LCR (likviditásfedezeti követelmény) 134,05% 192,11% 

NSFR (nettó stabil forrásellátottság) 136,79% 111,32% 

 

36.9 MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT KEZELÉSE 

A Bank a működési kockázatok kezelését elsősorban a belső szabályzatok, eljárásrendek 
tökéletesítésével, a munkafolyamatokban résztvevő alkalmazottak megfelelő képzésével, illetve a beépített 
kontroll-mechanizmusok továbbfejlesztésével végzi. A Bank gyűjti és elemzi a működési kockázati 
veszteségadatokat és a kulcs kockázati indikátorokat (KRI), melyekről havi rendszerességgel történik 
beszámolás.  

A Bank kulcstevékenységekre vonatkozóan elvégezte a működési kockázati önértékelést és meghatározta 
azokat a ritkán előforduló, de bekövetkezésük esetén súlyos veszteséggel járó eseményeket, amelyek 
hatását forgatókönyv elemzéssel méri fel.  

A Bank a felügyeleti elvárások mentén a modell kockázatok felmérésére összeállította az alkalmazott 
modellek leltárát, valamint a termékekben rejlő kockázatok azonosítására a termék leltárt. 
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36.10 KOCKÁZATI KONCENTRÁCIÓ KEZELÉSE 

A Bank – tekintettel a biztosítékok között az ingatlanok jelentős hányadára – a fedezetek oldaláról 
természetesen kitett az ingatlanpiac alakulásának. Ezt a koncentrációs kockázatot a konzervatív 
hitelbiztosítéki érték megállapítással és fedezettségi aránnyal mérsékli, valamint azzal, hogy tevékenységét 
a biztosítékok tekintetében is diverzifikálja, azaz növeli egyéb biztosítékok szerepét, törekszik a kockázatok 
porlasztására és biztosítékok széles körének igénybevételére. 

 

37 A SZAVATOLÓ TŐKE, A TŐKEMEGFELELÉS ÉS A ROAE SZÁMÍTÁSA 

Az Európai Parlament és a Tanács 2013. Június 26-I 575/2013/EU Rendelete a hitelintézetekre és 
befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet 
módosításáról (a CRR) alapján szavatoló tőke számítása során a cash flow fedezeti tartalékot nem kell 
figyelembe venni, ami biztosítja az adatok előző időszakokhoz történő megfeleltethetőségét. 

A Csoport 2008. július 1-jétől a az IRB (Belső Minősítési Módszert) alkalmazta a hitelkockázatok 
tőkekövetelményének, és 2011. december 31-étől az AMA (Fejlett Mérési Módszert) a működési 
kockázatok esetében a tőkekövetelmény meghatározására. A Magyar Nemzeti Bank az MTB Magyar 
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. kérelmére engedélyezte, hogy a Takarék Jelzálogbank és a Takarék 
Kereskedelmi Bank az Integráció tagjaival megegyezően a hitelkockázatokra a standard módszert a 
működési kockázatokra pedig a BIA (Alapmutató Módszert) alkalmazza 2018. június 30-tól. 

A Magyar Nemzeti Bank – az SZHISZ, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., valamint az Takarék 
Jelzálogbank és a Takarék Kereskedelmi Bank kérelmének helyt adva – H-EN-I-36./2017. számú 
határozatával 2017. január 1-jétől megadta a Takarék Jelzálogbank számára az egyedi mentességet és 
megszüntette az eddigi szubkonszolidált szinten történő megfelelésre vonatkozó kötelezettséget.  

A Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció tagjainak – az egyetemleges felelősség intézményrendszerére 
tekintettel – konszolidált alapon kell vizsgálniuk a prudenciális követelményeknek való megfelelést, az 
egyedi megfelelés alól a vonatkozó jogszabályok és az MNB tárgybani határozata mentességet 
biztosítanak, mivel az Takarék Jelzálogbank Nyrt. és a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. a Szövetkezeti 
Hitelintézeti Integráció tagja, így a fenti mentesség rá is vonatkozik. 

Ennek megfelelően a következő táblázatban bemutatásra kerül Szövetkezeti Hitelintézeti Integráció 
tagjainak szavatoló tőkéje, ami az alábbi elemeket tartalmazza: jegyzett tőke – visszavásárolt saját 
részvény + tőketartalék + általános tartalék + részvényopció tartalék + felhalmozott vagyon – immateriális 
javak. 

 2019. december 31. 2018. december 31. 
Szavatoló tőke 251 451 233 499 
Alapvető tőke (Tier 1) 251 451 233 499 
Elsődleges alapvető tőke (CET1) 251 451 233 499 
  - 

 2019. december 31. 2018. december 31. 
ROAE (Átlagos saját tőke arányos megtérülés %) 1.7 6.3 
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38 TRANZAKCIÓK KAPCSOLT FELEKKEL 

A pénzügyi beszámoló szempontjából a Csoport meghatározta a kapcsolt feleket az IAS 24 alapján, így 
kapcsolt félnek minősül minden olyan vállalkozás, melyet a beszámoló egység (ami az anyavállalatokat és 
leányvállalatokat jelenti) ellenőrzése alatt tart, közvetlenül vagy közvetetten, egy vagy több közvetítőn 
keresztül, valamint kulcspozícióban levő vezetők beleértve az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjait. 
Jelen beszámoló szempontjából kapcsolt félnek minősülnek azon részvényesek, melyek tulajdoni aránya a 
Bankra vonatkozóan meghaladja a 10%-ot (Fókusz Takarékszövetkezet 2016.10.14-től illetve az MTB 
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2016.12.09-től). A kapcsolt vállalkozás más vállalkozás pénzügyeit 
és működését érintő döntések vonatkozásában irányítási jogkörrel, illetve jelentős befolyással rendelkezik. 
A kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók piaci alapúak.  

A Csoport szatellit pénzügyi vállalkozásai, beleértve az alapkezelést, a lízing és a faktoring szolgáltatást 
valamint a központi követelésbehajtást az Integráció irányítói feladatait ellátó MTB Magyar 
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. vette át 2017 decemberében.   

A táblázat tartalmazza az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., -mint fölérendelt anyavállalat a Bank 
szempontjából- leányvállalatait és Magyar Posta Zrt.-vel közös vezetésű vállalatait, társult vállalatait 2019. 
december 31-én: 

Konszolidálásba bevont 
társaságok megnevezése* 

Fő tulajdonos** Fő tevékenysége 

Bóly és Vidéke 
Takarékszövetkezet 

MTB Magyar Takarékszövetkezeti 
Bank Zrt. 0%-ban 

Takarékszövetkezet 

Takarék Ingatlan Zrt.. 
MTB Magyar Takarékszövetkezeti 
Bank Zrt. 100%  

Ingatlan értékbecslés, ingatlan közvetítés, 
ingatlanforgalmazás 

Takarék INVEST Befektetési és 
Ingatlankezelő Kft.. 

MTB Magyar Takarékszövetkezeti 
Bank Zrt. 100% 

Alapkezelés 

Diófa Alapkezelő Zrt.  
MTB Magyar Takarékszövetkezeti 
Bank Zrt. 88.29% 

Alapkezelési, vagyonkezelési tevékenység 
ellátása 

Takarék Lízing Zrt.  
Takarék INVEST Befektetési és 
Ingatlankezelő Kft 100% 

Pénzkölcsön nyújtás és lízing tevékenység 

Central European Credit d.d. 
(Croatia) 

Takarék Lízing Zrt 100% Pénzkölcsön nyújtási tevékenység 

Diófa Ingatlankezelő Kft.  Diófa Alapkezelő Zrt. 100% 
Ingatlanok kezelésével kapcsolatos 
feladatok ellátása 

Diófa TM1 Ingatlan Befektetési 
Alap 

Takarékbank 24 %, Takarék Zártkörű 
Befektetési Alap 76% 

Ingatlan befektetés 

Díjbeszedő Faktorház Ltd. 
Takarék INVEST Befektetési és 
Ingatlankezelő Ltd. 51% 

Lakossági követelések vásárlása és 
behajtása, követelések kezelése 

Díjbeszedő Informatikai Kft. 

Takarék INVEST Befektetési és 
Ingatlankezelő Kft. 
50 %-ban, Díjbeszedő Holding Zrt. 
50 %-ban 

Adatszolgáltatás, web-hoszting szolgáltatás 

MPT Security Zrt.  MTB 40 %, Takarék INVEST 10 % Személybiztonsági tevékenység 
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Konszolidálásba bevont 
társaságok megnevezése* 

Fő tulajdonos** Fő tevékenysége 

Takarék  Kockázati Tőkealap 
MTB Magyar Takarékszövetkezeti 
Bank Zrt. 77% 

Befektetési alap 

DÍJNET Zrt. 
Takarék INVEST Befektetési és 
Ingatlankezelő Ltd. 51% 

Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő 
szolgáltatás 

Takarékbank Zrt. 
MTB Magyar Takarékszövetkezeti 
Bank Zrt. 73% 

Egyéb monetáris közvetítés 

Takarék Mezőgazdasági és 
Fejlesztési Magántőkealap  

MTB Magyar Takarékszövetkezeti 
Bank Zrt. 100% 

Befektetési alap 

Magyar Posta Befektetési 
Szolgáltató Zrt. 

Takarék INVEST Befektetési és 
Ingatlankezelő Ltd. 50%, Magyar 
Posta Ltd. 50% 

Befektetési termékek értékesítése 

Takarék Zártkörű Befektetési 
Alap 

MTB Magyar Takarékszövetkezeti 
Bank Zrt. 92%, Takarék INVEST 8% 

Befektetési alap 

Takarék Faktorház Zrt. MTB 100% Egyéb hitelnyújtás 

Takarékszövetkezeti Informatikai 
Kft. 

MTB  52.38% 
SZHISZ 47.62% 

Számítógép-üzemeltetés 

Tak-Invest Zrt.  MTB 100% Számítógépes programozás 

Takarék Központi 
Követeléskezelő Zrt. 

MTB Magyar Takarékszövetkezeti 
Bank Zrt. 100%  

Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi 
közvetítés 

TKK Ingatlan Kft. 
Takarék Központi Követeléskezelő 
Zrt. 100% 

Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele 

MA-TAK-EL Magyar Takarék 
Ellátó Zrt. 

MTB  59.09% and Magyar Takarék 
Befektetési és Vagyongazdálkodási 
Ltd. 40.91% 

Összetett admisztratív szolgáltatás 

DBH Investment Zrt. MTB  99,5% 
Máshova nem sorotl egyéb pénzügyi 
közvetítés 

TIFOR Takarék 
Ingatlanforgalmazó Zrt. 

Takarékbank 100 % Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele 

TIHASZ Takarék 
Ingatlanhasznosító Zrt. 

Takarékbank 100 % 
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

TKK Takarék Követelésbehajtó 
Zrt 

Takarék Központi Követeléskezelő 
100 % 

Követelésbehajtás 

TKK Csoport Ingatlankezelő Ltd. 
Takarék Központi Követeléskezelő 
Zrt. 100 % 

Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele 

Takarékinfo Központi 
Adatfeldolgozó Zrt. 

MTB 13,91 %,Takarék INVEST 
Befektetési és Ingatlankezelő Kft. 
13,91 %, SZHISZ 20,00% 

Adatszolgáltatás, web-hoszting szolgáltatás 

* MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., mint fölérendelt anyavállalat szempontjából tekintve. 
** % a fenti táblában a fő tulajdonosra jutó tulajdoni arányt jelenti. 
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 2019. december 31. 2018. december 31. 

Igazgatóságnak Felügyelő Bizottságnak   
Ügyvezetésnek folyósított hitelek 

0 0 

Bruttó kifizetések 69 74 
Kifizetések összesen 69 74 

 

A Bank és leányvállalatai - amelyek a Takarék Jelzálogbank Nyrt. kapcsolt felei – közötti tranzakciók és 
egyenlegek a konszolidáció során kiszűrésre kerültek, és jelen pontban nem kerülnek bemutatásra. A 
Csoport és más kapcsolt felek közötti tranzakciók részletei 2019-ben és 2018-ban az alábbi táblázatban 
találhatók. 

 

 

  

2019. december 31. Anyavállalat 
Társult és közös 

vállalkozások 
Kulcspozícióban    

lévő vezetők 

Bankközi kihelyezések 17 955 94 473 0 

Hitelek 0 1 003 0 

Egyéb eszközök 1 593 92 0 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 19 548 95 568 0 

Bankközi felvétek 456 0 0 

Ügyfelek betétei 0 0 0 

Egyéb kötelezettségek  6 763 14 063 0 

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 7 219 14 063 0 

Kamatbevétel 235 1 510 0 

Kamatráfordítás -615 -479 0 

NETTÓ KAMATJÖVEDELEM -380 1 031 0 

Díj- és jutalékbevétel 1 484 239 0 

Díj- és jutalékráfordítás 0 -246 0 

NETTÓ DÍJ- ÉS JUTALÉK EREDMÉNY 1 484 -7 0 

Nettó egyéb működési bevételek 1 381 899 0 

Nettó egyéb működési ráfordítás  -790 -599 0 

MŰKÖDÉSI NYERESÉG 591 -300 0 

Működési költségek -11 -263 -69 

ÉVES EREDMÉNY KAPCSOLT FELEKKEL 
SZEMBEN 

1 684 -1 061 -69 
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2018. december 31. Anyavállalat 
Társult és közös 

vállalkozások 
Kulcspozícióban  

lévő vezetők 

Bankközi kihelyezések 60 066 0 0 

Hitelek 0 17 789 2 

Egyéb eszközök 77 14 0 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 60 143 17 803  2 

Bankközi felvétek 134 068 4 000 0 

Ügyfelek betétei 0 11 496 0 

Egyéb kötelezettségek  0 56 0 

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 134 068 15 552 0 

Kamatbevétel 922 275 0 

Kamatráfordítás -1 148 -12 0 

NETTÓ KAMATJÖVEDELEM -226 263 0 

Díj- és jutalékbevétel 4 78 0 

Díj- és jutalékráfordítás -218 -582 0 

NETTÓ DÍJ- ÉS JUTALÉK EREDMÉNY -214 -504 0 

Nettó egyéb működési bevételek 1 124 54 0 

Nettó egyéb működési ráfordítás  0 0 0 

MŰKÖDÉSI NYERESÉG 684 -186 0 

Működési költségek -1 -439 -48 

ÉVES EREDMÉNY KAPCSOLT FELEKKEL 
SZEMBEN 

-1 105 -5 892 -74 
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39 NETTÓ NYERESÉG 

A deviza műveletek eredménye kivételével a működési nyereség felosztása pénzügyi instrumentum kategóriánként: 

 

2019 

Derivatív 
pénzügyi 

eszközök és 
kötelezettségek 

Értékesíthető 
pénzügyi 
eszközök 

Kölcsönök és 
követelések 

Eredménnyel 
szemben valós 
értéken értékelt 

pénzügyi 
kötelezettségek 

Amortizált 
bekerülési értéken 
értékelt pénzügyi 
kötelezettségek 

Nem pénzügyi 
instrumen-

tumhoz 
kapcsolódó 

ÖSSZESEN 

Kamatbevétel 1 756 549 6 594 0 0 0 8 899 
Kamatráfordítás -803 0 0 -271 -6 539 0 -7 613 

NETTÓ KAMATJÖVEDELEM 953 549 6 594 -271 -6 539 0 1 286 

Díj- és jutalékbevétel 1 407 0 406 0 0 0 1 813 
Díj- és jutalékráfordítás -78 0 -311 0 0 0 -389 

NETTÓ DÍJ- ÉS JUTALÉK 
EREDMÉNY 

1 329 0 95 0 0 0 1 424 

Derivatív ügyletek valós érték 
változás eredménye 

58 0 0 0 0 0 58 

Értékpapírból származó 
nyereség 

0 588 0 134 11 0 733 

Nettó egyéb működési 
bevételek 

0 0 0 0 0 841 841 

Nettó egyéb működési 
ráfordítás 

0 0 0 0 0 -902 -902 

MŰKÖDÉSI NYERESÉG 2 340 1 137 6 689 -137 -6 528 -61 3 440 
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2018 

Eredménnyel 
szemben valós 
értéken értékelt 

pénzügyi 
eszközök 

Értékesíthető 
pénzügyi 
eszközök 

Kölcsönök és 
követelések 

Eredménnyel 
szemben valós 
értéken értékelt 

pénzügyi 
kötelezettségek 

Amortizált 
bekerülési értéken 
értékelt pénzügyi 
kötelezettségek 

Nem pénzügyi 
instrumen-

tumhoz 
kapcsolódó 

ÖSSZESEN 

Kamatbevétel 1 139 759 7 795 0 0 0 9 693 

Kamatráfordítás 0 0 0 -1 438 -6 462 0 -7 900  

NETTÓ KAMATJÖVEDELEM 1 139 759 7 795 -1 438 -6 462 0 1 793 

Díj- és jutalékbevétel 0 0 383 0 0 0 383 

Díj- és jutalékráfordítás -181 0 -301 0 0 -20 -502  

NETTÓ DÍJ- ÉS JUTALÉK 
EREDMÉNY 

-181 0 82 0 0 0 -119 

Derivatív ügyletek valós érték 
változás eredménye 

2 045 0 0 0 0 0 2 045 

Értékpapírból származó 
nyereség 

0 -153 0 1 630 89 0 1 566 

Nettó egyéb működési 
bevételek 

0 0 0 0 0 1 821 1 821 

Nettó egyéb működési 
ráfordítás 

0 0 0 0 0 -692 -692 

MŰKÖDÉSI NYERESÉG 3 003 606 7 877 192 -6 373 1 109 6 414 

 



                               Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Megjegyzések a Konszolidált Pénzügyi Beszámolóhoz  

 

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként van jelölve. 

A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan 
részét képezik.                           

120 

 

40 ÜZLETI SZEGMENSEK SZERINTI JELENTÉS 

A Bank által meghatározott szegmensek a társaság szervezeti felépítéséhez igazodnak. Ezen struktúra 
szerint kerül bemutatásra a társaság jövedelmezősége. A szegmensek elkülöníthető és hozzárendelhető 
bevételekkel, ráfordításokkal, eszközökkel, kötelezettségekkel rendelkeznek.  

A Bank IFRS 8 alapján bemutatott szegmensei a következők: 

• Lakossági üzletág: a Bank széles körű pénzügyi szolgáltatást (lakossági számlák, betétek, 
megtakarítások, hitelek) nyújt lakossági ügyfeleinek a fiókhálózatán keresztül, illetve a postával 
együttműködésben. A Jelzálogbank könyveiben lévő lakossági állomány továbbra is a lakossági 
üzletág részeként kerül a kimutatásba. 

• Vállalati üzletág: a Bank nem csak lakossági, hanem vállalati ügyfelek pénzügyi igényeit is 
igyekszik kielégíteni, vállalati számlavezetéssel, betétgyűjtéssel, különböző típusú, nagyságú és 
fedezetű hitelek, garanciák nyújtásával, (a Takarék Kereskelmi Bank részesedés eladásával ez az 
üzletág megszűnt) 

• Treasury: feladataik között szerepel a likviditás kezelés, az eszköz-forrás menedzsment, illetve 
értékpapír kibocsátás a jelzálogbank megbízásából.  

• Refinanszírozás: Banki hitelek és külső partneri ügyletek refinanszírozása 

• Egyebek: a Bank tevékenységét – a fent említett cégen kívül – egy további leányvállalat egészíti 
ki, mely jövedelmezősége ebben a kategóriában jelenik meg.  

 

Szegmens adatok 
2019. december 31. 

Lakossági 
üzletág 

Treasury 
üzletág 

Hitelintézet Refinanszírozá
si üzletág 

Egyéb Összesen 

Nettó kamatbevétel 4 013 1 327 -33 -4 043 22 1 286 
Egyéb nettó eredmény 1 434 801 0 -9 0 2 226  
Hitelezési veszteség 155 0 0 0 0 155 
Közvetlen működési 
költségek -1 896 -60 0 -702 0 -2 658 
Működési eredmény 3 706 2 068 -33 -4 754 22 1 008 
Adózás előtti eredmény 3 706 2 068 -33 -4 754 22 1 008 

       
Szegmens eszközök 57 608 46 585 18 481 217 205 3 018 342 897 
Szegmens 
kötelezettségek és tőke 0 423 3 119 265 929 73 426 342 897 
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Szegmens adatok 
2018. december 31. 

Lakossági 
üzletág 

Vállalati 
üzletág 

Treasury 
üzletág 

Refinanszírozási 
üzletág 

Egyéb Összesen 

Nettó kamatbevétel 10 487 2 768 519 917 - 14 691 

Egyéb nettó eredmény 3 060 1 971 4 944 -70 1 9 906 

Hitelezési veszteség 709 205 - - - 915 

Közvetlen működési költségek -15 715 -1 902 -361 -627 - -18 605 

Működési eredmény -1 459 3 042 5 103 220 1 6 907 

Adózás előtti eredmény -1 459 3 042 5 103 220 1 6 907 

       
Szegmens eszközök 201 263 171 459 259 857 105 296 16 769 754 644 
Szegmens kötelezettségek és 
tőke 

128 917 175 416 161 091 214 389 74 831 754 644 

 

41 IFRS 16 BEVEZETÉSÉNEK HATÁSAI 

Az IFRS 16 alkalmazásának általános hatásai 

Az IFRS 16 átfogó modellt biztosít a lízing megállapodások azonosítására és azok pénzügyi 
beszámolókban történő kezelésére vonatkozóan mind a lízingbevevők, mind a lízingbeadók számára. Az 
IFRS 16 a 2019. január 1-én vagy azt követően kezdődő pénzügyi évre hatályos, és felülírja a korábbi lízing 
iránymutatásokat beleértve a IAS 17 ’Lízingek’ standardot és a kapcsolódó értelmező rendelkezéseket: 
IFRIC 4 ‘Annak meghatározása, hogy egy megállapodás tartalmaz-e lízinget’, SIC 15 ‘Operatív Lízingek – 
Ösztönzők’ and SIC 27 ‘A lízing jogi formájában lévő tranzakciók tartalmának értékelése’. 

Az új standard célja, hogy megkönnyítse a pénzügyi beszámolók összehasonlíthatóságát, bemutatva mind 
a pénzügyi mind az operatív lízingeket a lízingbeadó pénzügyi helyzet kimutatásában és megfelelő 
információt biztosítva a pénzügyi kimutatások felhasználói számára a lízing szerződésekből eredő 
kockázatokról. A lízingbevevő számviteli elszámolásával szemben az IFRS 16 lényegében továbbviszi az 
IAS 17 lízingbeadóra vonatkozó számviteli elszámolási követelményeit. 

Az IFRS 16 kezdeti alkalmazásának időpontja a Bank számára 2019. január 1. 

A Bank az IFRS 16 módosított visszamenőleges alkalmazását (kumulatív felvételi megközelítés) választotta 
az IFRS 16:C5(b) pontnak megfelelően. Következésképpen a Bank nem jelenít meg összehasonlító 
információkat, ehelyett az IFRS 16 első alkalmazásának halmozott hatását a saját tőke (felhalmozott 
eredmény) nyitóegyenlegének kiigazításaként jeleníti meg az első alkalmazás időpontjában. 

A lízing új fogalmának hatása 

Az IFRS 16 új fogalmat határoz meg a lízingre. A leglényegesebb elem, ami megkülönbözteti a lízing a 
meghatározását az IAS 17 és az IFRS 16 hatálya alatt, az az ellenőrzés fogalma. Az IFRS 16 szerint a 
szerződés lízing vagy lízinget tartalmaz, ha egy időszak tekintetében ellenérték fejében átadja a jogot egy 
azonosított eszköz használatának ellenőrzése felett. Az ellenőrzés megvalósul, amennyiben a vevő: 

- jogosult az azonosított eszköz használatából eredő lényegében valamennyi gazdasági haszon 
megszerzésére; és 

- joga van irányítani az eszköz használatát. 
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A Bank a lízing új definícióját és az IFRS 16 standardban meghatározott vonatkozó iránymutatásokat 
valamennyi 2019. január 1-én vagy azt megelőzően, illetve azt követően létrejött vagy módosított lízing 
szerződésre alkalmazza. 

Az IFRS 16 első alkalmazására felkészülés keretében a Bank egy implementációs projektet végzett. A 
projekt kimutatta, hogy az IFRS 16 új definíciója nem módosítja jelentősen azon szerződések körét, 
amelyek megfelelnek a lízing definíciójának. 

A lízingbevevő számviteli elszámolásaira gyakorolt hatás 

Az új standard megszünteti az operatív és pénzügyi lízingek szerinti megkülönböztetést a lízingbevevő 
könyveiben, és a lízingbevevő köteles használatijog-eszközt és lízing kötelezettséget megjeleníteni 
valamennyi lízingszerződése vonatkozásában, kivéve a rövid futamidejű lízingeket és a kisértékű eszközök 
lízingjeit, amelyek mentesség tárgyát képezik. 

Az IFRS 16 első alkalmazásakor azon lízingekre, amelyek korábban operatív lízingnek minősültek (a lent 
említettek kivételével), a Bank használatijog-eszközt és lízing kötelezettséget jelenít meg a pénzügyi 
helyzet kimutatásában. A lenti bekezdések leírják az ezen lízingekre alkalmazott értékelési eljárásokat. 

Az IFRS 16 első alkalmazásakor, valamennyi lízingre elkülönítve, a lízingkötelezettség a fennmaradó 
lízingdíjak jelenértékén kerül értékelésre, a lízingbevevő inkrementális kamatlábának használatával 
diszkontálva. Emellett a Bank a lízingkötelezettségek értékelése vonatkozásában a következő gyakorlati 
megoldásokkal él: 

- egyetlen diszkontrátát alkalmaz a lízingek hasonló jellemzőkkel bíró portfóliójára; 
- használja az utólagos előrelátást, például a lízing futamidejének meghatározásában, ha a 

szerződés opciót tartalmaz a futamidő meghosszabbításra vagy megszüntetésre. 

Az IFRS 16 első alkalmazásakor a használatijog-eszköz a kezdeti értékelés során a lízingkötelezettséggel 
megegyező összegben kerül megjelenítésre, módosítva az ezen lízinghez kapcsolódóan a pénzügyi 
helyzet kimutatásban közvetlenül az első alkalmazás előtt megjelenített előre fizetett vagy elhatárolt 
díjakkal. Ezen túlmenően a használatijog-eszköz kezdeti értékelésekor a Bank 

- értékelést végez, hogy a lízingek vajon hátrányos szerződések-e alkalmazva az IAS 37 
Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések standardot közvetlenül az első 
alkalmazást megelőzően mint a használatijog-eszközre vonatkozó értékvesztés teszt kezdő napon 
történő elvégzésének alternatívája;  

- a használatijog-eszköz értékelésénél nem veszi figyelembe az első alkalmazást megelőzően 
felmerült közvetlen költségeket. 

Következésképpen a Bank: 

(a) megjelenít értékcsökkenést a használatijog-eszközre és kamatot a lízingkötelezettségre a 
konszolidált átfogó eredménykimutatásában; 

(b) nem különíti el a teljes fizetett díjat tőke és kamat részre a konszolidált cash flow kimutatásban. 

 

Nem történik változás azon operatív lízingek számviteli elszámolásában, amelyek hátralevő futamideje 
2019. január 1-én 12 hónap vagy kevesebb, és amelyeknél a lízingelt eszköz kis értékű (például személyi 
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számítógépek, irodabútorok). Ezekben az esetekben a Bank a lízing költségeket lineárisan számolja el, 
ahogyan az az IFRS 16 szerint megengedett. 

2018. December 31-én a Banknak 21 darab olyan fel nem mondható operatív lízing megállapodása volt, 
amelyek nem rövid lejáratúak és nem kis értékű eszközök lízingjei. A vonatkozó szerződések 
összefoglalója:  

 

Lízingelt eszköz kategóriája Szerződések száma 

Ingatlanok 20 
- határozatlan futamidejű 11 

- határozott futamidejű 1 

Gépjárművek 1 
- határozatlan futamidejű 0 

- határozott futamidejű 1 

Összesen 21 
 

A Bank 1.263 millió Ft használatijog-eszközt és 1.278 millió Ft lízingkötelezettséget jelenít meg ezen 
szerződésekhez kapcsolódóan. 

A becsült eredmény hatás 2019-re: bérleti díjak csökkenése 736 millió Ft-tal, értékcsökkenés növekedése 
723 millió Ft összegben, és kamat ráfordítások növekedése 12 millió Ft összegben. 

A Banknak 2018. december 31-én nem voltak olyan hátrányos szerződésekre képezett céltartalékai vagy 
lízing kötelezettség ösztönzői, amelyek kivezetendőek, illetve a használatijog-eszköz vagy lízing 
kötelezettség értékelésénél figyelembe veendőek. 

Az IAS 17 standardnak megfelelően valamennyi operatív lízing díj fizetés az üzleti tevékenységből 
származó cash flow részét képezte. Az IFRS 16 szerinti változások hatásaként az üzleti tevékenységből 
származó cash flow nő 735 millió Ft-tal, és a finanszírozási tevékenységhez kapcsolódó nettó 
pénzforgalom csökken ugyanazon összegben. 

Az IFRS 16 bevezetésének pénzügyi hatásai a lenti táblázatban találhatóak (csak azon lízingek 
vonatkozásában, amelyek 2019. január 1. előtt jöttek létre vagy kerültek módosításra): 
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millió Ft 2019. január 1. 2019. december 31. 
Használatijog-eszköz 1 264 56 

Lízing kötelezettség 1 278 70 

Hátrányos szerződésekre képzett céltartalék 0 0 

Egyéb tételek 
 

0 
Összesített hatás - saját tőke módosításként 
megjelenítve a kezdeti alkalmazás időpontjában 

-14 0 

Várható hatás az átfogó eredménykimutatásban 
folytatódó tevékenységből: 

 12 

Várható hatás az átfogó eredménykimutatásban 
megszűnő tevékenységből:  

0 

Értékcsökkenés folytatódó tevékenységből 
 

-54 

Értékcsökkenés megszűnő tevékenységből - -561 
Kamatráfordítások növekedése folytatódó 
tevékenységből 

- -1 

Kamatráfordítások növekedése megszűnő 
tevékenységből 

- -10 

- Bérleti díjak csökkenése folytatódó tevékenységek - 42 

- Bérleti díjak csökkenése megszűnő tevékenységek - 571 

Várható hatás a cash flow-ban: - 0 

- Üzleti tevékenységből származó cash flow növekedése - 613 
- Finanszírozási tevékenységből származó cash flow 
csökkenése 

- -613 

 

Várható hatás a pénzügyi mutatókra, banki kovenánsokra és egyéb megállapodásokra 

Az IFRS 16 bevezetése nem volt jelentős hatással a pénzügyi mutatókra, banki kovenánsokra és egyéb 
megállapodásokra 
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42 MÉRLEG FORDULÓNAP UTÁN TÖRTÉNT FONTOSABB ESEMÉNYEK 

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. 2019. évi tőkepiaci tevékenysége alapján elnyerte a Budapesti 
Értéktőzsdének a BÉT tőzsdei Legek 2019. év jelzáloglevél kibocsátója díját. A döntés hátterében az áll, 
hogy a 2019. év folyamán a Takarék Jelzálogbank közel 60 milliárd névértékű jelzáloglevelet bocsátott ki, 
és vezetett be az értéktőzsdére. Az év folyamán összesen 15 nyilvános aukciót bonyolított le a BÉT 
aukciós modulján,a Bank teljes forgalmazói köre (MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., a z MKB 
Nyrt., a Concorde Értékpapír Zrt. és az Erste Értékpapír Zrt.) részvételével. A Takarék Jelzálogbank, amely 
immár tisztán jelzálogbanki tevékenységet (refinanszírozást és jelzáloglevél kibocsátást) folytat, továbbra is 
arra törekszik, hogy rendszeres aukciók keretében hozzon nyilvánosan forgalomba jelzáloglevél 
sorozatokat, s versenyképes eszközöket kínáljon a befektetőknek, s megfelelő hosszúlejáratú forrásokat 
biztosítson a partnerbankok jelzáloghiteleinek refinanszírozásához. 

A S&P Global Ratings (Madrid) hitelminősítő 2020. február 28-án közzétette, hogy a Takarék Jelzálogbank 
Nyrt. jelzáloglevél kibocsátási programja és az általa forintban és külföldi devizában kibocsátott 
jelzáloglevél sorozatok „BBB” hitelminősítését megerősítette, a kapcsolódó stabil kilátást pedig pozitívra 
javította. A döntés hátterében az áll, hogy az ügynökség 2020. február 14-én Magyarország hosszú lejáratú 
szuverén adósminősítéséhez kapcsolódó kilátást stabilról pozitívra javította. 

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2020. március 12-én közzétette az új BUX és BUMIX indexkosarak 2020. 
március 23-tól érvényes összetételét. A  BÉT vezérigazgatósága 117/2020. számú határozatával úgy 
döntött, hogy a Társaság részvényei az Index Kézikönyv 3.3.6.1. a) pontja alapján kikerülnek a BUX  és a 
BUMIX indexből. 

A Takarék Csoport Vezető Testülete 2020. március 11-én jóváhagyta a Pandémiás Tervet és az 
Üzletmenetfolyamatossági Szabályzat módosítását, illetve megalakult a Pandémiás Operatív Törzs (POT). 
Ettől kezdve ez a szervezeti egység koordinálja a Takarék Csoport koronavírussal kapcsolatos 
válsághelyzettel kapcsolatos feladatait, szoros együttműködésben a Vezető Testülettel és az egyéb érintett 
szervezeti egységekkel. A  POT folyamatosan utasításokat és javaslatokat fogalmaz meg minden 
munkavállaló számára, erről az üléseknek megfelelő gyakorisággal küld tájékoztatást. 

A felsővezetés rendszeresen monitorozza a válság saját tőkére és eredményre gyakorolt hatását, és dönt a 
szükséges lépések megtételéről, melyekről a Magyar Nemzeti Bankot is tájékoztatja. 

Várhatóan ki fog hatni a koronavírus helyzet a makrogazdasági körülményekre (GDP növekedés, 
munkanélküliség, infláció, ingatlanárak, stb.), amelyek figyelembe lettek véve az IFRS9 modellek 
készítésekor, ezeken keresztül az értékvesztés szint várhatóan növekedni fog 2020-ban és 2021-ben. 

Amennyiben a jelenlegi gazdasági folyamatok tartós jelleggel fennmaradnak, a Bank a saját döntések 
alapján az ügyfelek fizetési késedelmei esetén fizetési könnyítések kerülhetnek alkalmazásra, amelyek 
kihathatnak a hitelek besorolására (stage), amelyen keresztül az értékvesztés szint növekedése várható. A 
pénzügyi kimutatások fordulónapján fennálló hitelkockázatok a 36.4. megjegyzésben kerültek bemutatásra. 

A pénzügyi piacokon nem kizárt, hogy likviditáshiány lép fel, ezért a meglévő derivatív ügyletek, illetve a 
lejáró jelzáloglevél állomány megújítása esetében lehetséges, hogy azok megújítása csak kedvezőtlenebb 
feltételekkel lesz lehetséges a 2019-esnél a válság és arra adott jegybanki válaszok függvényében. 
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A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság („Társaság”) 2019. üzleti évre vonatkozó üzleti jelentését, valamint a 2019. 

üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját, melynek része a mérleg, az eredmény-kimutatás és a 

kiegészítő melléklet. 

 

A Felügyelőbizottság – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére alapozva – megállapítja, 

hogy a Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezette a könyveit és 

nyilvántartásait, illetve készítette el a pénzügyi jelentéseit. 

 

I. 

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság a nemzetközi számviteli 

standardok („IFRS”) szerint készített, 2019. december 31-ére vonatkozó egyedi éves 

beszámolóját  

 

342.897 millió Ft mérlegfőösszeggel 

 

fogadja el. 

 

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a 2.140 millió Ft 2019. tárgyévi 

eredményt (nyereséget) az éves eredményfelosztás alkalmával a Társaság helyezze 

eredménytartalékba  és a jogszabály szerinti általános tartalékot, 214 millió Ft-ot képezzen 

meg. 

 

A Felügyelőbizottság kezdeményezi továbbá a 2019. évre vonatkozó üzleti jelentés 

elfogadását. 

 

II. 

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2019. évre vonatkozó 

Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) 

szerinti konszolidált pénzügyi kimutatását 

 

342.897 millió Ft mérlegfőösszeggel, 

1.008 millió Ft adózás előtti nyereséggel 

 

fogadja el. 
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Az Audit Bizottság megvizsgálta a Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság („Társaság”) 2019. üzleti évre vonatkozó üzleti jelentését, valamint a 2019. 

üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásait, melynek része a mérleg, az eredmény-kimutatás 

és a kiegészítő melléklet. 

 

Az Audit Bizottság – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére alapozva – megállapítja, 

hogy a Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezette a könyveit és 

nyilvántartásait, illetve készítette el a pénzügyi jelentéseit. 

 

Az Audit Bizottság támogatja a Felügyelőbizottság alábbi javaslatait: 

I. 

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság a nemzetközi számviteli 

standardok („IFRS”) szerint készített, 2019. december 31-ére vonatkozó egyedi éves 

beszámolóját  

 

342.897 millió Ft mérlegfőösszeggel 

 

fogadja el. 

 

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a 2.140 millió Ft 2019. tárgyévi 

eredményt (nyereséget) az éves eredményfelosztás alkalmával a Társaság helyezze 

eredménytartalékba és a jogszabály szerinti általános tartalékot, 214 millió Ft-ot 

képezzen meg. 

 

A Felügyelőbizottság kezdeményezi továbbá a 2019. évre vonatkozó üzleti jelentés 

elfogadását. 

 

II. 

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2019. évre vonatkozó 

nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok („IFRS”) szerinti konszolidált 

beszámolóját 

 

342.897 millió Ft mérlegfőösszeggel, 

1.008 millió Ft adózás előtti nyereséggel 

 

fogadja el. 

 

Az Audit Bizottság javasolja a Felügyelőbizottság fent részletezett jelentésének a Közgyűlés 

elé terjesztését. 
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Előterjesztés: 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:117. § (1) bekezdése 

értelmében a vezető tisztségviselő kérésére a Közgyűlésnek módjában áll a beszámoló 

elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység 

megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadni. 

 

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. Igazgatósága az alábbi okokra tekintettel kéri a Közgyűléstől a 

felmentvény kiadását. 

 

Az Igazgatóság az elmúlt év folyamán a hatáskörébe tartozó ügyeket figyelemmel kísérte, 

megtárgyalta, az ezekhez szükséges döntések meghozatala érdekében rendszeresen ülésezett, 

illetve ülésen kívül határozott. A 2019. évi rendes Közgyűlésen beszámolt a Takarék 

Jelzálogbank Nyrt. 2018. évi tevékenységéről, az elért eredményekről.  

 

Az Igazgatóság a Takarék Jelzálogbank Nyrt. üzleti tevékenységéről a tőkepiacról szóló 2001. 

évi CXX. törvény V. fejezetében és a kapcsolódó jogszabályokban foglaltakat betartva a 

részvényeseket minden esetben tájékoztatta.  

 

Az Igazgatóság a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, valamint a számvitelről 

szóló törvényekben foglaltaknak megfelelően, azokkal összhangban elkészítette és a Közgyűlés 

elé történő előterjesztésre előkészítette a Takarék Jelzálogbank Nyrt. éves beszámolóját, 

valamint konszolidált éves beszámolóját. 

 

A Takarék jelzálogbank Nyrt. egyedi IFRS szerinti tárgyévi eredmény 2019. évben 2.140. 

milliárd forint nyereség, a Bank egyedi teljes átfogó jövedelme pedig 2.858 millió forint 

nyereséget mutatott. Az eredményszerkezet alakulását érdemben befolyásolta a Jelzálogban 

üzleti stratégiájában 2018-ban keződő, 2019-ben végbement markáns változás, amely 

eredményeként a Jelzálogbank kizárólag partnerbanki refinanszírozást nyújtott a vizsgált 

időszakban. A fenti tényezőn túl 2019-ben az egyedi ereménytéltelek, ezen belül az 

eredménnyel szemben valós értéken értékelt kategórába nem tartozó pénzügyi eszközök és 

kötelezettségek kivezetéséből származó nyereség, kisebb mértékben járult hozzá a 

Jelzálogbank tárgyévi nyereségéhez a tisztább jelzálogbanki működési modellnek megfelelően.  

. 

 

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) 

szerinti mérlegfőösszege egyedi és konszolidált szinten  2019. december 31-én 342.897 millió 

forint volt. Az egyedi mérlegfőösszeg  a 2018. évinél 2,7%-kal magasabb értéket jelent. Az 

eszköz oldal egy év alatti növekedését elsősorban az amortizált bekerülési értéken értékelt 

pénzügyi eszközök, ezen belül a hitelek (refinanszírozott hitelek) állományának növekedése 

okozta. A hitelállomány az előző évhez képest 31,5 milliárd forinttal nőtt, így az időszak végén 

275,8 milliárd forintot ért el. A forrásoldalon az éves változásban a kibocsátott hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírok (18,1 milliárd forinttal növelte a forrásokat), valamint a saját tőke 2,9 

milliárd forintos növekedése volt meghatározó. 

 

Az Igazgatóság álláspontja szerint a részvények értékének megőrzése érdekében, a Takarék 

Jelzálogbank Nyrt. érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte munkáját, ezért kéri a 

Takarék Jelzálogbank Nyrt. 2019. évi beszámolóját megtárgyaló, 2020. április 28. napján 

megtartandó Közgyűlését, hogy értékelje a vezető tisztségviselők 2019. üzleti évben végzett 
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tevékenységét, és az értékelés alapján adja ki a vezető tisztségviselők 2019. évben kifejtett 

ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt.  

 

A felmentvény megadása esetén a Takarék Jelzálogbank Nyrt. az Igazgatóság tagjai ellen akkor 

léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a 

felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak 

voltak. 

 

A felmentvény megadásának alapjául szolgáló tényeket és adatokat az alábbi dokumentumok 

tartalmazzák: 

 

- féléves jelentések; 

- éves jelentések; 

- időközi vezetőségi beszámolók; 

- rendkívüli tájékoztatások; 

- 2019. évre vonatkozó beszámoló, kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés, a 

Felügyelőbizottság jelentése; 

- Felelős Társaságirányítási jelentés. 

 

A Felügyelőbizottság az Igazgatóság javaslatával egyetért. 

 

Határozati javaslat: 

 

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának kérése alapján a vezető tisztségviselők 2019. üzleti 

évben végzett tevékenységét értékelte, és az értékelés alapján a vezető tisztségviselők 2019. 

évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvényt kiadja. 
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Előterjesztés: 

 

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. könyvvizsgálója a megelőző üzleti években a Deloitte 

Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (a továbbiakban Deloitte). 

 

Az eddigi éves beszámolók vizsgálata során a Deloitte szakmai együttműködése 

nagymértékben segítette a számviteli és pénzügyi beszámolók előállítását. A Deloitte csoport 

központi könyvvizsgálóként közreműködött a teljes szövetkezeti hitelintézeti szektor 

beszámolóinak áttekintésében is.   

 

A fenti munkák során a Deloitte biztosította a megfelelő szintű szakértői csapatot, ami 

szükséges volt a szövetkezeti hitelintézeti integráció könyvvizsgálati és egyéb felülvizsgálati 

szakmai munkájához.  

 

A könyvvizsgáló társaság, valamint a személyében eljáró felelős könyvvizsgáló 

megválaszthatóságához szükséges törvényi megfelelőségek vizsgálata megtörtént melynek 

eredménye az alábbiakban kerül bemutatásra. 

 2007. évi LXXV. a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági 

tárgyú jogszabályok módosításáról szóló törvény 67/A§ szerinti feltétel teljesülése: 

biztosított, az éves beszámoló auditjára vonatkozó megbízás nem haladja meg az 

egymást követő 8 üzleti évet. 

 537/2014 évi EU rendelet 17. cikke szerinti feltétel teljesülése: biztosított, a 

könyvvizsgáló társaság tekintetében az előírt maximális 10 évet valamint a 

személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében a maximális 7 évet nem 

érte el a megbízatás 

 2013. évi CCXXXVII. hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásárokról szóló (Hpt) 

260.§ szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a könyvvizsgáló társaság nyilatkozata 

alapján (kiegészítő jelentés az Audit Bizottság részére) 

 2013. évi CXXXV a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági 

tárgyú jogszabályok módosításáról  szóló törvény 17/K (6) szerinti kizáró feltételek 

nem állnak fenn a könyvvizsgáló társaság nyilatkozat alapján  

 

Ennek eredményeként kijelenthető, hogy a megválasztást kizáró tényezők nem állnak fenn.  

 

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. 2020. évi könyvvizsgálójának továbbra is a Deloitte 

Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t javasoljuk megválasztani.  

 

A Deloitte megbízása esetén személyében felelős, bejegyzett könyvvizsgálók Molnár Gábor, 

akadályoztatás esetén Mádi-Szabó Zoltán legyen, és ezt elfogadásra javasoljuk a Takarék 

Jelzálogbank Nyrt. közgyűlésének. 

 

A Deloitte 2020. évre vonatkozó könyvvizsgálati díját 14 millió Ft+Áfa (17,78 millió Ft) 

összegben javasoljuk meghatározni. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

a 3. sz. napirendi ponthoz 

 

A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése 

támogatja, hogy a Takarék Jelzálogbank Nyrt. egyedi könyvvizsgálati feladatainak ellátását a 

https://uj.jogtar.hu/#lbj0id1553182962293f399
https://uj.jogtar.hu/#lbj0id1553182962293f399


 

TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYRT. KÖZGYŰLÉS 2020. ÁPRILIS 28. 

3. NAPIRENDI PONT/ A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA ÉS DÍJAZÁSÁNAK 

MEGÁLLAPÍTÁSA  3/3 

2020-as üzleti évre vonatkozóan a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. lássa el 14 millió 

Ft+Áfa (17,78 millió Ft) díjazás mellett. 

 

A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése 

támogatja, hogy a személyében felelős könyvvizsgáló Molnár Gábor, akadályoztatás esetén 

Mádi-Szabó Zoltán legyen. 

 



T A K A R É K  J E L Z Á L O G B A N K  N Y R T .  
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Előterjesztés: 

 

A Budapesti Értéktőzsde („BÉT”) által megfogalmazott Felelős Társaságirányítási Ajánlások 

alapján a tőzsdei kibocsátók kötelesek évente ún. Felelős Társaságirányítási Jelentést 

készíteni, melyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:289.§ 

előírása alapján a közgyűlésnek kell elfogadnia. 

 

A BÉT ismertetője szerint az ajánlás a magyar jogi szabályozás (alapvetően a Ptk.) 

kiegészítésének tekintendő, elsősorban a BÉT-en jegyzett magyarországi székhelyű 

nyilvánosan működő társaságok számára. Az ajánlások az ajánlott, követendő gyakorlatra 

tesznek javaslatot. Az abban foglaltakhoz való igazodás, azok betartása ajánlott, de nem 

kötelező a tőzsdei vállalatok számára.  

 

A tőzsdei társaságoknak kétféle módon kell nyilatkozniuk a felelős társaságirányítási 

gyakorlatukról. A jelentés első részében pontos, átfogó és könnyen érthető módon kell 

beszámolniuk az adott üzleti évben alkalmazott felelős társaságirányítási gyakorlatukról, 

kitérve a társaságirányítási politikára, az esetleges különleges körülmények ismertetésére. A 

jelentés második részében a "comply or explain" elvnek megfelelően be kell számolniuk az 

ajánlás egyes meghatározott pontjaiban foglaltaknak való megfelelésről, valamint arról, hogy 

alkalmazzák-e az ajánlásban megfogalmazott egyes javaslatokat. 

 

A tőzsdei kibocsátóknak felelős társaságirányítási gyakorlatukról az adott üzleti évet követő 

120 napon belül (naptári évnek megfelelő üzleti évvel működő társaságoknál április 29-ig) 

kell nyilatkozniuk, illetve a jelentésüket közzétenniük. 

 

A jelen előterjesztés a Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

(„Társaság”) 2019. évre szóló Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadására tesz 

javaslatot a mellékelt tartalommal. 

 

A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóság javaslatával. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

A Közgyűlés a Társaság 2019. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését a 

napirendi ponthoz tartozó írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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1. Az Igazgatóság működésének ismertetése, az Igazgatóság és a menedzsment közti felelősség és 
feladatmegosztás bemutatása 
 
Az Igazgatóság a Társaság törvényes képviselője és ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik 
személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, vezeti és irányítja a Társaság üzleti tevékenységét, 
gazdálkodását és gondoskodik az eredményes működés feltételeiről. 
 
Az Igazgatóság szervezetét és működését az Alapszabály, valamint az Igazgatóság Ügyrendje szabályozza. Az 
Igazgatóság Ügyrendjének megállapítása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. Az Alapszabály és az 
Igazgatóság Ügyrendje is elérhető a Társaság hivatalos honlapján (www.takarek.hu). 
 
Az Igazgatóság legalább öt, legfeljebb tizenegy tagból áll. Az Igazgatóság létszáma 2019-ben öt fő, majd 
2019.10.31. napjától 6 fő volt. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja a részvényesek vagy más személyek 
köréből. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), valamint az 
Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a 2019. évben az Igazgatóság tagjai közül a Társaság 
vezérigazgatója, valamint a vezérigazgató-helyettes(ek) a Társasággal folyamatosan munkaviszonyban álltak 
(belső igazgatósági tagok). 
 
Az igazgatósági tagok a jogszabályok, az Alapszabály, illetve a Közgyűlés által hozott határozatok, illetve 
kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek a 
Társasággal szemben. A testület ily módon okozott kárért való felelőssége egyetemleges. Ha a kárt az 
Igazgatóság határozata okozta, mentesül a felelősség alól azon igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, 
vagy a határozat ellen szavazott, és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül írásban 
a Felügyelőbizottság tudomására hozta. 
 
Az Igazgatóság döntéseit objektíven, az összes részvényes érdekeit szem előtt tartva hozza meg, törekedve a 
menedzsment, illetve az egyes részvényesek befolyásától való függetlenségre. Az Igazgatóság tagja e 
minőségében a Társaság részvényese, illetve munkáltatója által nem utasítható. 
 
Az Igazgatóság 2019-ben éves munkaterv alapján végezte tevékenységét. Az Igazgatóság az üléseit szükség 
szerinti gyakorisággal, de legalább háromhavonta tartja. A hatáskörébe utalt ügyeket írásos előterjesztések 
alapján tárgyalja. Döntéseit írásban – az előterjesztő által benyújtott határozati javaslat alapul vételével – 
határozat formájában hozza meg. Az előterjesztéseket és a kapcsolódó határozati javaslatokat az ügyvezetés 
készíti el az Igazgatóság számára. Az előterjesztések tartalmi megalapozottságáért az előterjesztést készítő 
szervezet vezetője, valamint a szakmai felügyeletet gyakorló vezérigazgató-helyettes, ennek hiányában a 
szakmai felügyeletet gyakorló vezérigazgató a felelős. Az igazgatósági ülések időpontjáról és napirendjéről az 
Igazgatóság tagjai az ülést megelőző 5 munkanappal írásbeli meghívót kapnak az írásos előterjesztésekkel 
együtt.  
 
Az Igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok legalább  fele jelen van. Az 
Igazgatóság határozatait – az Igazgatóság Ügyrendjében meghatározott esetek kivételével – egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. A tárgyalt ügyben bármilyen módon személyében érintett 
igazgatósági tag a határozathozatalban nem vehet részt.. Az Igazgatóság elnöke bármely tag kérésére titkos 
szavazást rendel el. 
 
Az Igazgatóság sürgős esetekben távbeszélőn, telefaxon, és más hasonló módon is hozhat érvényes 
határozatot, ha az igazgatósági tagok részére a döntést igénylő kérdésről – legalább elektronikus úton – az 
írásos előterjesztést a Társaság eljuttatja és a tagok több mint fele szavazatát teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalja, azt két napon belül megküldi a Társaság székhelyére.  
 
Az Igazgatóság ülésén a Felügyelőbizottság elnöke, vagy az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag állandó 
meghívottként vesz részt. Az Igazgatóság elnöke az ülésre – tanácskozási joggal – a Társaság könyvvizsgálóját, 
vagyonellenőrét és más személyt is meghívhat. 2019-ben az Igazgatóság üléseire, egy esetben meghívást kapott 
a Társaság könyvvizsgálója, valamint minden esetben meghívást kapott a pénzügyi közvetítőrendszer 

http://www.takarek.hu/
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felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknak (a felügyeleti szervre való utalás a 
továbbiakban: „Felügyelet”) a Társaság felügyeletéért felelős felügyelője, az MTB Zrt. és a Szövetkezeti 
Hitelintézetek Integrációs Szervezete képviselője. 
 
Az Igazgatóság tagjai maguk közül elnököt választanak. Az Igazgatóság munkáját az elnök irányítja. Az elnök 
feladatait akadályoztatása esetén az általa kijelölt igazgatósági tag látja el.  
 
Az Igazgatóság feladat- és hatáskörét részletesen az Alapszabály, illetve az Igazgatóság Ügyrendje határozza 
meg. Az Igazgatóság hatásköre kiterjed a Társaság stratégiájával, üzleti és pénzügyi tevékenységével 
kapcsolatos jogkörökre, a Társaság működésével és szervezetével összefüggő feladat- és hatáskörökre, 
tőkeemeléssel, valamint saját részvénnyel kapcsolatos jogkörökre, a Társasággal összevont alapú felügyelet 
alatt álló társaságok irányításával, társaságalapítással, befektetésekkel kapcsolatos hatáskörökre, a Társaság 
képviseletével kapcsolatos jogokra, valamint az Igazgatóság saját működésével összefüggő jogkörökre. 
 
A Társaság menedzsmentje, a Társaság felső vezetése 2019. évben az alábbi összetételben végezte 
tevékenységét: vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes. Mindketten az Igazgatóság belső tagjai is voltak. A 
menedzsment tagjai felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság – az Igazgatóság elnöke útján – gyakorolja. 
 
A vezérigazgató a Társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, a Társaság első számú vezető állású 
munkavállalója. A vezérigazgató a Társaság napi, operatív tevékenységének irányítását és ellenőrzését 
munkaviszony, míg az igazgatósági tagsági megbízatásával kapcsolatos feladatait társasági jogi jogviszony 
keretében látja el. Ennek megfelelően munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, igazgatósági taggá 
választására és igazgatósági tagságára a Hpt. és a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései (voltak) az 
irányadók. 
 
Az Igazgatóság és a vezérigazgató között a feladatok akként oszlanak meg, hogy a Társaság napi munkáját a 
vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a közgyűlés és az 
Igazgatóság határozatainak megfelelően. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az 
eldöntése, amelyek nincsenek a közgyűlés, vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva. A 
vezérigazgató rendszeresen tájékoztatja az Igazgatóságot, illetve az egyes ülések között az Igazgatóság elnökét 
a Társaság működésével kapcsolatos kérdésekről. Ez a feladatmegoszlás nem érinti az Igazgatóságnak, illetve 
az igazgatósági tagoknak a jogszabályban meghatározott felelősségét.  
 
A vezérigazgató gyakorolja a Társaság alkalmazottaival – ide nem értve a vezérigazgató-helyettest – kapcsolatos 
munkáltatói jogokat. A vezérigazgató, valamint a vezérigazgató-helyettes szervezeten belüli feladatmegosztását 
és hatásköreit a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, melynek jelentősebb szervezeti 
változásokkal járó módosításának jóváhagyása az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. 
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2. Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és a menedzsment tagjai 
 
2.1. Igazgatóság 
 
A Társaság Igazgatóságát a 2019. évben az alábbi személyek alkották: 
 
Külső – független, a Társasággal a tagsági jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem álló – tagok: 
 
Vida József elnök – 2016. november 30. napjától igazgatósági tag, 2016. december 5. napjától az Igazgatóság 
elnöke 
Vida József közgazdász, több egyetemen folytatott tanulmányokat vállalkozás-gazdálkodással, felszámolás és 
csődjoggal kapcsolatosan.Bankszakmai pályafutása a Citibank Zrt.-nél 1999-ben indult, 2003-ban a Magyar 
Takarékszövetkezeti Bank főosztályvezetői posztjáról váltott a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Aktív 
üzletág igazgatói posztjára, itt 2006-tól ügyvezetőként, majd elnök-ügyvezetőként dolgozott. Az elmúlt évtizedben 
jelentős szerepet vállalat a takarékszövetkezeti integrációs törekvésekben, 2007-től az OTSZ elnökségének 
tagjaként két cikluson keresztül képviselte régióját a takarékszövetkezetek érdekképviseleti csúcsszervében. 
Alapítóként és tisztségviselőként segítette a Takarék Akadémia, valamint az informatikában meghatározó 
integrációs társaságok, a Takinvest Kft., és a TAKINFO Kft. munkáját is. Tagja a Magyar Takarékszövetkezeti 
Bank Zrt. igazgatóságának, a Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt. vezérigazgatója. Az ő 
vezetése mellett valósult meg a takarékszövetkezeti szektor történetének eddigi legnagyobb egyesülése, 
amelyben tíz takarékszövetkezet fúziójával 2015. szeptember elsején létrejött a B3 TAKARÉK Szövetkezet, 
amely Budapest mellett négy megyében szolgálja ki mintegy 130 ezer ügyfelét. Vida József az elmúlt években 
aktívan közreműködött a kormányzati integrációs stratégia megvalósításában, támogatta és segítette az 
integrációs törvény végrehajtásához szükséges feladatok elvégzését. 2014-ben gróf Károlyi Sándor 
emlékplakettel tüntették ki a takarékszövetkezeti integráció fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő 
tevékenységéért. 2016 júliusában a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete Igazgatósága elnökének 
választották, mely tisztséget 2016, december 8.-ig töltötte be. 2016. december 8.-án az MTB Magyar 
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. közgyűlése az Igazgatóság tagjává választotta. 2017. január 18. napjától az 
Igazgatóság elnöke és a bank elnök-vezérigazgatója. 2019. május 1-től a takarékszövetkezeti egyesüléseket 
követően a Takarékbank Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint az Igazgatóság elnöke. A takarékszövetkezeti 
munka mellett maga is gazdálkodóként él, Hannoveri lovakat tenyészt, 2016-ban Erdészeti és Vadgazdálkodási 
technikusi végzettséget szerzett,  illetve több szervezetben (Magyarországi Ebtenyésztők Országos 
Egyesületeinek Szövetsége, Leonbergi Ebtenyésztők Országos Egyesülete, a Magyarországi Hovawart 
Ebtenyésztők Országos Egyesületének élén is) vezető tisztséget tölt be.  
 
Soltész Gábor Gergő – 2016. november 30. napját megelőzően belső, azt követően külső tag. 
2003-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Pénzügy szakán szerezte meg 
diplomáját. 2003 és 2004 között az OTP Bank Nyrt. Hitelelemzési és Hitelmonitoring, majd 2004-től 2006-ig a 
Raiffeisen Bank Zrt. Projektfinanszírozás és Szindikálások területén dolozott. 2006 márciusától az FHB Bank Zrt. 
Vállalati és Strukturált Finanszírozási Igazgatóságának főosztályvezető-helyettese. 2008-tól az FHB 
Kereskedelmi Bank Zrt. Vállalati Igazgatóságánál Ügyvezető igazgató, majd 2010. december 1-jétől 
vezérigazgató-helyettes, 2013. április 24. napjától az Igazgatóság tagja. Az FHB Bank Zrt. vezérigazgatói tisztét 
is betöltötte, illetőleg ugyanitt igazgatósági tag is volt. A Társaságnál betöltött vezérigazgató-helyettesi 
tisztségéről, illetőleg az FHB Bank Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségéről és belső igazgatósági tagságáról 
2015. január 31. napjával lemondott, a Társaság Igazgatóságának azonban továbbra is tagja maradt. 
 
Hegedűs Éva – 2018. október 18. napjától igazgatósági tag 
a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát. Szakmai karrierje tanácsadó cégnél 
kezdődött, majd kormányzati intézményekben folytatódott. Helyettes államtitkári pozícióban a 
Pénzügyminisztériumban, majd a Gazdasági Minisztériumban számos,  a piacgazdaság hazai alapjait jelentő 
jogszabály – hitelintézeti törvény, csődtörvény és villamosenergiatörvény - előkészítését irányította, valamint 
intézmények – pl. Hitelgarancia Zrt. – létrehozását koordinálta.  
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1997-től a Földhitel és Jelzálogbank vezérigazgató-helyetteseként szervezte a magyarországi jelzáloglevél-
kibocsátás újra indítását. 2002-től négy éven át az OTP Bank lakossági üzletágát vezette, illetve az OTP 
Lakástakarékpénztár elnöke volt. 2010-től irányítja a GRÁNIT Bankot, amelyben az indulás óta részvényes. 
Nevéhez kapcsolódik a GRÁNIT Bank digitális üzleti modelljének kidolgozása, amelynek köszönhetően az 
elsősorban elektronikus csatornákon szolgáltató bank számos élenjáró digitális szolgáltatást fejlesztett ki.  
A Magyar Bankszövetség elnökségének tagja, a Magyar Közgazdasági Társaság főtitkára, 2015-ben a 
bankvezetők titkos szavazása alapján „Az év bankárának” választották, 2016-ban pedig év női menedzsere díjat 
vehette át, emellett számos hazai és nemzetközi díj tulajdonosa. 
 
Sass Pál – 2019.10.31. napjától igazgatósági tag 
A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem külgazdasági szakán szerzett diplomát, majd 
egy japán állami ösztöndíjprogram keretében a Yokohama National University közgazdasági karán tanult. Pályája 
az Iparbankház Rt. Nemzetközi Bankkapcsolatok Osztályán indult, ahol nemzetközi bankkapcsolatokkal és 
bankműveletekkel foglalkozott.1996-tól az OTP Bank Nyrt. Strukturált Finanszírozási Főosztályának 
igazgatójaként a szindikált hitelezést és nemzetközi hitelezési ügyleteket, valamint  a bankcsoport forrásfelvételi 
tevékenységét felügyelte. 2008-tól az OTP Hungaro-Projekt Kft. vezető tanácsadójaként vállalati, hitelezési, 
stratégiai tanácsadással foglalkozott. 2010-től a Magyar Fejlesztési Bank Forrásbevonási és Likviditáskezelési 
Főigazgatóság ügyvezető igazgatója. 2014-től a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. vezérigazgató-
helyetteseként a bank üzleti divízióját (vállalati hitelezés és Treasury) irányította. 2016-tól a Magyar 
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. vezérigazgatójának vezető üzleti tanácsadója hitelezési, tőkepiaci és stratégiai 
ügyekben. 1990-től számos, a magyar bankrendszerrel és gazdasággal kapcsolatos hazai és nemzetközi 
konferencia résztvevője és előadója, valamint szakmai oktatóként is tevékenykedik. 
 
 
Belső – a Társasággal munkaviszonyban álló – tagok: 
 
Dr. Nagy Gyula vezérigazgató - 2017. április 26. napjától 
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem külkereskedelmi szakán diplomázott 1976-ban, amelyet követően 
szakközgazdászi és közgazdaságtanból egyetemi doktori címet is szerzett 1981-ben. 1977-től a Ganz 
Árammérőgyár export főosztályvezetőjeként dolgozott, majd az Unicbank Rt. üzletkötője és a Citibank Hungary 
Rt. nagyvállalati partnerkapcsolatok osztályvezetője volt. 1991 és 1995 között a BNP-Dresdner Bank Rt., 1995 és 
1999 között a HVB Bank Hungary Rt. vállalati üzletágát irányította. 1999 és 2001 között a HVB Bank Hungary Rt. 
vezérigazgató-helyettese és az igazgatótanács tagja, 2001 és 2007 között az Unicredit Jelzálogbank Zrt. 
vezérigazgatója. 2007 októberétől az FHB Nyrt. Partner Refinanszírozási és Integrációs Önálló Osztályát vezette, 
ahol az FHB csoport refinanszírozási tevékenységét irányította. 2017. április 26-tól az FHB Jelzálogbank Nyrt. – 
jelenleg Takarék Jelzálogbank Nyrt. vezérigazgatója. Mesterfokozatú ingatlanszakértő, az Európai 
Jelzálogszövetség kutatási és statisztikai munkabizottságának tagja.   
 
Mészáros Attila vezérigazgató-helyettes - 2016. november 30.-2018. szeptember 26. napjáig az Igazgatóság 
külső tagja, 2018. október 11. napjától az Igazgatóság belső tagja 
Agrármérnök, közgazdasági szakokleveles mérnök, emellett két MBA végzettséggel is rendelkezik. Dolgozott a 
Credit-Lyonnais Magyarország Bank Zrt.-nél, 2001 és 2007 között a K&H Bank Zrt. Nagyvállalati 
Ügyfélkapcsolatok Igazgatósága, illetve a Hitelkockázat Kezelési Igazgatósága igazgatójaként. 2007 
szeptembere és 2009 decembere között az MKB Bank Zrt. restrukturálási szakterületét vezette, majd az MKB 
Bank Zrt. romániai követeléskezelő leányvállalatának vezérigazgatója és az Igazgatóságának elnöke volt. 2011 
novemberétől pénzügyi restrukturálási tanácsadó előbb az Ernst&Young Tanácsadó Kft-nél, majd saját 
társaságában. 2014 júliustól és 2015 februárig a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. megbízásából 
felügyeleti biztos volt öt hitelintézet felszámolása során. 2015-2017 között a Szövetkezeti Hitelintézetek 
Integrációs Szervezetében a leányvállalat irányítási szakterület vezetője, emellett a Bóly és Vidéke 
Takarékszövetkezet Igazgatóságának elnöke, a Takarékszövetkezeti Informatikai Kft. ügyvezető igazgatója, 
valamint a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja Igazgatótanácsának tagja volt. 2016 
novemberétől lemondásáig külső igazgatósági tagja volt a Takarék Jelzálogbank Nyrt.-nek, továbbá 2017. évtől 
kezdődően a Takarék Invest Kft. és a Takarék Központi Követeléskezelő Zrt. felügyelőbizottságának tagja. 2017 
áprilisától a kockázati területért felelős ügyvezető igazgatóként dolgozott az MTB Magyar Takarékszövetkezeti 
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Bank Zrt-ben, majd 2017 novemberétől Vezérigazgató-helyettesként irányítja a Kockázatkezelési Divíziót, 2019. 
május 1-től a Takarékbank Zrt.-ben is.  
 
2.2. Felügyelőbizottság, Audit Bizottság 
 
A Társaság Felügyelőbizottságát 2019. évben az alábbi személyek alkották: 
 
Dr. Harmath Zsolt elnök - 2017. január 2. napjától 
Első diplomáját 1999-ben szerezte közgazdászként, majd mérlegképes könyvelői vizsgát tett. Másoddiplomáját 
2005-ben jogászként szerezte. 1999-től 2010-ig a Magyar Posta Zrt. munkavállalója volt, ahol ezidő alatt 
végigjárta a ranglétrát: költségelemző kontrollerként kezdte pályafutását a Budapesti Igazgatóságon, majd 2001-
től Közgazdasági Osztályvezető, 2003-tól Gazdasági Igazgatóhelyettes volt. 2005-től teljeskörűen felelt a Magyar 
Posta gazdasági vállalatirányítási rendszeréért. 2010 szeptemberétől a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
Kontrolling, könyvszakértő, vagyonértékelő Igazgatója, majd 2014-től Gazdasági Főigazgatója. Több cégnél is 
jelentős tisztséget töltött be, többek között a Rába Nyrt. Igazgatóságának tagja, később Felügyelőbizottságának 
elnöke, valamint Volán társaságok Felügyelőbizottságának elnöke.  
 
Dr. Kovács Mónika – a Felügyelőbizottság tagja 2017. január 2. napjától 
Jogász, diplomáját a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. Pályafutását 2005-ben a 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.-nél kezdte jogászként. 2009-től üzletág igazgatóként irányította a 
közlöny és elektronikus kiadvány üzletágat. Felelősségi körébe tartozott a jogi szakterület, az ügyfélszolgálati és 
értékesítési pontok, valamint a teljes szerkesztőség irányítása. 2005 és 2008 között óraadó oktatóként dogozott a 
PTE Alkotmányjogi tanszékén. A Magyar Posta Zrt. Felügyelőbizottságának tagja volt, továbbá dolgozott a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkáraként. 
 
Pórfy György – a Felügyelőbizottság tagja 2017 január 2. napjától 
Tanulmányait a Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte. 1994-től dolgozik banki területen, először a 
Merkantil Banknál, majd a BNP-Dresdner Bank Hungária Rt.-nél, később pedig a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-
nél töltött be vezetői pozíciót, majd 2002-től az Unicredit Bank Hungary Zrt. Nagyvállalati Igazgatóságán előbb 
főosztályvezető, majd ügyvezető igazgató volt. 2010-től az Unicredit Leasing Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatói, 
2012-től pedig az Unicredit Jelzálogbank Zrt. elnök-vezérigazgatói posztját töltötte be. 2016-tól az MTB Zrt. 
Vállalati Üzletágának ügyvezető igazgatója, 2019. május 1-től a Takarékbankban is ellátja ezt a pozíciót.  
 
Dr. Reiniger Balázs – a Felügyelőbizottság tagja 2017. január 2. napjától 
Ügyvéd, a Reiniger Ügyvédi Iroda irodavezetője. 1977-ben született Budapesten. Jogi tanulmányait 2001-ben az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, kiváló eredménnyel. Párhuzamosan 
hallgatott jogot magyar, majd finn állami ösztöndíjasként a Helsinki Egyetem Jogtudományi Karán. Gyakornoki 
éveit nemzetközi ügyvédi irodákban töltötte, majd a szakvizsgát követően, 2005-ben megalapította a saját neve 
alatt működő ügyvédi irodát, melyet azóta is vezetve főként hazai és nemzetközi tulajdonú társaságok részére 
elsősorban polgári, gazdasági és kereskedelmi jogi ügyekben, valamint stratégiai kérdésekben ad tanácsot. 
2007-2008 között ügyvédi tevékenységével párhuzamosan a PLUS Élelmiszer Diszkont Kft. vezető jogásza is 
volt. Egyetemi évei alatt és az azt követő időszakban az ELTE Római Jogi Tanszékének aktív óraadó tanára volt. 
Dr. Reiniger Balázs 2013-tól a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Válaszottbíróságának bírája; 2015 decemberétől 
a Közbeszerzési Hatóság Tanácsának tagja, valamint 2016 áprilisától az Új Világ Nonprofit Kft. 
Felügyelőbizottságának elnöke. 
 
Dr. Gödör Éva – a Felügyelőbizottság tagja 2018. augusztus 1. napjától  
Ügyvéd. 2002-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam-, és Jogtudományi Karán jogász diplomát 
szerzett. A jogi szakvizsgát 2006. évben tette le. 2007-től egyéni ügyvédként pénzügyi intézmények, 
takarékszövetkezetek, hitelezési és workout tevékenységének támogatása, valamint ingatlanjogi, munkajogi, 
társasági jogi és társadalmi szervezetekhez kapcsolódó ügyletek lebonyolítása. 
 
Görög Tibor – a Felügyelőbizottság tagja 2018. október 15. napjától 
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Az Újvidéki TE Közgazdasági Karán szerzett diplomát. Több, mint 20 éves hazai és nemzetközi pénzügyi 
gazdasági területen szerzett tapasztalattal 2012-ben csatlakozott a takarékszövetkezeti szektorhoz. 2015-től a 3A 
Takarékszövetkezet stratégiai ügyvezetője, 2018-tól a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese 
volt. A  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Felügyelőbizottságának tagja volt 2018. június 3-ig, ezt követően 
az Operációs Divízió vezetője lett. Felügyelőbizottsági tagja a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs 
Szervezetének, valamint tagja a Magyar Takarék Ellátó Zrt. Igazgatóságának.  
 
A Felügyelőbizottság valamennyi fenti tagja független – a Társasággal a tagsági jogviszonyon kívül más 
jogviszonyban nem álló – tag. Erre tekintettel a Felügyelőbizottság tagjai közül dr. Harmath Zsoltot, Pórfy 
Györgyöt és Görög Tibort a Társaság közgyűlése a Hpt. előírásainak megfelelően felállított Audit Bizottság 
tagjaivá választotta. 
 
2.3. A Társaság menedzsmentje 
 
A Társaság menedzsmentjét 2019-ban az alábbi személyek alkották: 
 
Vezérigazgató: 
Dr. Nagy Gyula 2017. április 26. napjától 
Az Igazgatóság belső tagja. Bemutatását ld. a 2.1. pontban. 
 
Vezérigazgató-helyettes: 
Mészáros Attila – 2018. október 11. napjától 
Az Igazgatóság belső tagja. Bemutatását ld. a 2.1. pontban. 
 
Az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai és a menedzsment tagjai szakmai pályafutásának részletes 
bemutatása a Társaság honlapján (www.takarek.hu) olvasható. 
  

http://www.takarek.hu/
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3. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság 2019. évi munkájának ismertetése 
 
3.1. Az Igazgatóság 2019. évben végzett tevékenységének bemutatása 
 
3.1.1 Az Igazgatóság által végzett feladatok összefoglalása 
 
Az Igazgatóság 2019-ben összesen 6 ülést tartott, melyből 4 a Felügyelőbizottsággal összevont ülés, illetőleg 
egy esetben a testület ügyrendje szerinti rendkívüli ülés volt. Ezen felül 18 esetben került sor ülésen kívüli 
határozathozatalra. Az ülések megtartása, illetve az ülés tartása nélküli határozathozatali eljárás minden 
alkalommal szabályszerűen történt, ezeken a testület kivétel nélkül határozatképes volt.  
 
A munkatervekben kitűzött feladatok mellett az Igazgatóság az üléseken, valamint az írásos szavazások 
keretében több esetben döntött a munkatervben eredetileg nem szereplő, azonban a testület hatáskörébe tartozó 
és döntést igénylő kérdésekben. 
 
Az ülések napirendjére az esetek döntő többségében írásos formában kerültek beszámolók, tájékoztatók és 
egyéb előterjesztések, melyek az ügyvezetés, valamint a vizsgált kérdéskörben érintett szakterület vezetőjének 
közreműködésével készültek. Az Igazgatóság az ülései napirendjén szereplő kérdéseket kellő alapossággal 
megtárgyalta, a testület tagjai az előterjesztéseket szakmai észrevételeikkel, hozzászólásaikkal rendszeresen 
kiegészítették, pontosították, illetve adott esetben módosító javaslatokat fogalmaztak meg.  
 
Az Igazgatóság által 2019-ban tárgyalt témakörök közül az alábbiak emelendők ki: 
 
 Az Igazgatóság 2019. évben is kiemelt figyelmet fordított a vonatkozó integrációs szabályzatok 

implementálására. 
 

 Az Igazgatóság 2019. évben is kiemelt figyelmet fordított a tiszta jelzálogbanki profil kialakítását célzó 
intézkedések meghozatalára.  

 
 Az Igazgatóság a 2019. évi ülésein is – a korábbi évekhez hasonlóan - állandó napirendi pontként tárgyalta 

meg a menedzsment beszámolóját a Társaság aktuális üzleti és pénzügyi helyzetéről, melynek keretében 
folyamatosan nyomon követte a Társaság működését, pénzügyi helyzetét. Ennek köszönhetően az 
Igazgatóság az év folyamán végig kellő információval rendelkezett a Társaság működését befolyásoló belső 
és külső körülményekről, képes volt a negatív hatással járó helyzeteket észlelni és azokra szükséges 
intézkedéseket foganatosítani, illetve a menedzsment munkáját szakmai javaslatokkal támogatni. 

 
 Az Igazgatóság 2019-ben is kiemelt figyelmet fordított a Társaság gazdasági tevékenységének elemzésére. 

 
 Az Igazgatóság 2019-ben is rendszeresen, negyedévente megtárgyalta a menedzsmentnek a Társaság 

hitelezési, likviditási, piaci és működési kockázatairól szóló jelentését. 
 

 Az Igazgatóság 2019-ben is foglalkozott a Javadalmazási politika végrehajtásával kapcsolatos kérdésekkel.  
 
 Az Igazgatóság a hatáskörébe utalt szabályzatok módosítására irányuló menedzsmenti javaslatokat minden 

esetben megalapozottnak találta, és az előterjesztés szerinti tartalommal, illetve kisebb módosításról való 
döntés mellett elfogadta.  
 

 Az Igazgatóság a 2019 év során is figyelemmel kísérte a Társaságnál a külső hatóságok (NAV, MNB) által 
lefolytatott vizsgálatokat, és a vizsgálatok megállapításaira vonatkozó feladatterv kialakítását és 
végrehajtását. Az Igazgatóság munkájával kapcsolatban egyik vizsgálat sem állapított meg 
szabálytalanságot, illetve kifogást. 

 
 Az Igazgatóság egyrészt a menedzsment rendszeres üzleti és pénzügyi beszámolóin keresztül, másrészt egyedi 

napirendi pontok keretében folyamatosan tájékozódott a Társaság többségi tulajdonában álló Takarék 
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Kereskedelmi Bank Zrt működéséről, üzleti és pénzügyi helyzetéről. Az Igazgatóság mint a Takarék 
Kereskedelmi Bank Zrt. felett a Társaság nevében részvényesi jogokat gyakorló testület a 2019. év során is a 
jogszabályoknak megfelelően gyakorolta részvényesi jogait a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. tekintetében, 
melynek keretében elfogadta a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. üzleti jelentését, éves beszámolóját, a 
kapcsolódó, szükséges határozatokat meghozta, majd a 2019.08.27. napján megtartott rendkívüli közgyűlésen 
határozat született a Társaság Takarék Kereskedelmi Bank Zrt.-ben fennállt részedésének értékesítéséről 
 

 A menedzsment rendszeresen tájékoztatást adott az Igazgatóság részére a korábbi igazgatósági határozatok 
végrehajtásáról, valamint negyedévente a csoportszinten hatályba lépett belső utasításokról.  
 
3.1.3. Az Igazgatóság együttműködése más szervezetekkel 
 
Az Igazgatóság továbbra is együttműködő, korrekt kapcsolatot tartott fenn mind a Felügyelőbizottsággal, mind 
pedig a menedzsmenttel. A Társaság vezérigazgatója minden igazgatósági ülésen jelen volt, ahol a Társaság 
működését érintő aktuális kérdésekről részletesen beszámolt, valamint a napirend tárgyalásakor felmerülő 
kérdésekre válaszokat adott. A Felügyelőbizottság elnöke minden esetben meghívást kapott az Igazgatóság 
üléseire, ahol véleményét, javaslatait minden esetben kifejthette, így a tulajdonosi képviselet a Társaság 
irányítása során mindvégig biztosított volt. A két testület elnöke, a vezérigazgató és helyettese közötti 
konzultációk és véleménycsere egyébként az egyes ülések között is rendszeres volt.  
 
 
3.2. A Felügyelőbizottság 2019. évben végzett tevékenységének bemutatása 
 
3.2.1 A Felügyelőbizottság által végzett feladatok összefoglalása 
 
A Társaság Felügyelőbizottsága (a továbbiakban: „FB”) 2019-ben az elfogadott éves munkaterv alapján 
működött. A munkatervek a testület önálló feladataiból, és a Társaság belső ellenőrzése (a továbbiakban: „Belső 
Ellenőrzés”) által végrehajtott vizsgálatok áttekintéséből tevődött össze. 2019-ben az FB összesen 4 ülést tartott, 
az Igazgatósággal összevont ülés keretében, illetőleg 8 esetben került sor ülésen kívüli határozathozatalra. Az 
ülések megtartása, illetve az ülés tartása nélküli határozathozatali eljárás minden alkalommal szabályszerűen 
történt, ezeken a testület kivétel nélkül határozatképes volt.  
 
Az FB a Ptk.-ban, valamint a Hpt.-ben kötelezően előírt tárgykörökön túl folyamatosan tájékozódott a Társaság 
üzleti és pénzügyi helyzetéről, a működést érintő legfontosabb aktuális kérdésekről, valamint az Igazgatóság 
üléseiről, az Igazgatóság által meghozott döntésekről. 
 
Az FB a fentieken túl önálló kezdeményezésként megvizsgálta, megvitatta és értékelte: 

 a 2019. évi belső ellenőri jelentések ajánlásai alapján készült intézkedéstervekben szereplő feladatok 
megvalósulását, 

 a Társaság kinnlevőségei minősítését, 

 a Társaság 2019. évi üzleti tervének koncepcióját,  

 a Társaság hitelezési, piaci, likviditási valamint működési kockázatairól szóló negyedéves jelentéseit, 
valamint 

 a Compliance Igazgatóság/Csoport tevékenységéről szóló éves beszámolót. 
 
Az FB 2019. során is figyelemmel kísérte a Társaságnál a Felügyelet és más külső szervezetek által lefolytatott 
vizsgálatokat, és a vizsgálatok megállapításaira vonatkozó feladatterv kialakítását és végrehajtását. Az FB 
munkájával kapcsolatban a vizsgálatok nem állapítottak meg szabálytalanságot, illetve kifogást. 
 
Az FB részletesen megtárgyalta a Belső Ellenőrzés különböző tárgykörökben végzett vizsgálatait is. A 
vizsgálatok alapvetően irányítás, menedzsment típusú, lebonyolítási (folyamat), szabályszerűségi (compliance), 
valamint informatikai biztonsági vizsgálatok voltak. Ennek megfelelően, a vizsgálatok többek között magukba 
foglalták az ICAAP keretrendszer és a a hiteli kockázat ICAAP szempontú vizsgálatát, a működési kockázat 
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kezeléséről, a likviditási megfelelőségről szóló európai uniós rendelet és irányelv előírásai által meghatározott 
felülvizsgálat végrehajtását. Továbbá magukba foglalták a Társaság tevékenységével, működésével összefüggő 
szabályszerűségi vizsgálatokat, valamint az MNB határozatok teljesülésének ellenőrzését. 
 
A Belső Ellenőrzési szervezet a lefolytatott vizsgálatok eredményéről, a belső ellenőrzési vizsgálatok 
megállapításaira készült intézkedési tervek végrehajtásáról a Hpt. előírásainak megfelelően folyamatosan 
tájékoztatást nyújtott az FB részére, valamint a Társaság ügyvezetése részére. A Belső Ellenőrzés tájékoztatást 
adott a kontroll funkciók működéséről, a feltárt hiányosságokról, melyek a Társaság célkitűzésének 
megvalósulását befolyásolják, illetve teljesítményére kihatnak.  
 
Az FB különös figyelmet fordított arra, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó, eredményes ellenőrzési 
rendszerrel. A 2019. év során Takarék bankcsoporti szinten működött az FB által korábban jóváhagyott belső 
kontrollok rendszere a vonatkozó jogszabályok, a Felelős Társaságirányítási Ajánlás és a Felügyelet által a belső 
védelmi vonalak működtetéséről szóló ajánlás figyelembevételével. 
A Belső Ellenőrzés saját középtávú stratégiai célkitűzéssel rendelkezik 2022. év végéig, amelyet az FB 
jóváhagyott. Ennek mellékletét képezi a Belső Ellenőrzés tervezésének alapját képező kockázati térkép és 
audituniverzum. A bankcsoporti szintű munkafolyamatok változásai, valamint az Institute of Internal Auditors 
(„IIA”) által kiadott standardok figyelembevételével a jóváhagyott operatív és IT kockázati térkép felülvizsgálata és 
aktualizálása folyamatosan megvalósul az FB jóváhagyásával. 
 
3.2.2. A Felügyelőbizottság működése 
 
Az ülések napirendjére döntően írásos formában kerültek beszámolók és előterjesztések. A testületi tagok között 
formális munkamegosztás nem volt. A tagok – az egymástól eltérő szakmai kompetenciájuk és tapasztalatuk 
szerint – különböző szempontokat érvényesítettek az egyes vizsgálatok eredményének értékelésekor. 
 
3.2.3. A Felügyelőbizottság együttműködése más szervezetekkel 
 
Az FB munkakapcsolata az Igazgatósággal, a menedzsmenttel és a Társaság könyvvizsgálójával 2019-ben is 
folyamatos, tárgyszerű és eredményes volt. Az FB elnöke állandó meghívottként vett részt az igazgatósági 
üléseken, ahol az FB képviseletében lehetősége volt kifejteni az álláspontját.  
 
A vezérigazgató és/vagy helyettese minden ülésen részt vettek, megfelelő tájékoztatást adtak a testület tagjai 
részére, a feltett kérdéseket kimerítően megválaszolták. 
 
Az Igazgatóság és az FB elnöke, valamint a vezérigazgató közötti konzultációk és véleménycsere az egyes 
ülések között is biztosított volt.  
 
A könyvvizsgálónak állandó meghívottként volt lehetősége részt venni az FB ülésein, ahol szükség szerint 
szakmai észrevételeivel segítette a testület munkáját. 
 
4. A belső kontrollok rendszerének bemutatása, 2019. évi működésének értékelése 
 
A 2019. év során bankcsoporti szinten a belső kontrollok rendszere a vonatkozó jogszabályok, a Felelős 
Társaságirányítási Ajánlás és az MNB által a belső védelmi vonalak működtetéséről szóló ajánlás 
figyelembevételével valósult meg. A belső kontrollok rendszere tartalmazza a felelős belső irányítás elemeit, a 
kockázatkezelést, a megfelelőség biztosítási funkciót, a belső ellenőrzési rendszer elemét képező 
munkafolyamatba épített ellenőrzést, a vezetői ellenőrzést, valamint a független belső ellenőrzési funkciót.  
 
A Társaság ügyvezetése a felelős társaságirányítás keretében összehangolja a kontrollfunkciók elemeit 
megtestesítő szervezeti egységek tevékenységét, tájékozódik az alapelvek betartásáról, beszámoltatja és 
döntéseiben visszacsatolja az egyes kontroll funkciók megállapításait, tapasztalatait.  
 
Belső védelmi vonalakon belül a megfelelőség biztosítási funkció változásai: 
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Az integrációban a compliance és bankbiztonsági funkciók 2019. június 1-től központosításra kerültek és az MTB 
Magyar Takrékszövetkezeti Bank Zrt. Compliance és Bankbiztonsági igazgatósága által csoportszinten kerülnek 
ellátásra, a kapcsolt vállalkozások esetében csoportszintű szabályzatok alanyi hatályának kiterjesztése, illetve 
szolgáltatási szerződés (SLA) alapján. 
 
Az MTB Zrt. Compliance és Bankbiztonsági igazgatósága és a Takarék Jelzálogbank között a fentiekben említett 
SLA szerződés 2019.06.06. napján jött létre.  
 
A Compliance és Bankbiztonsági igazgatóság három szakmai területre tagozódik:   
1,) Compliance Igazgatóság (adatvédelem, általános co., fogyasztóvédelem, tőkepiaci compliance) 
2.) Védelmi Igazgatóság (pénzmosás megelőzés, csalás megelőzés, összeférhetetlenség,) 
3.) Bankbiztonsági Igazgatóság (fizikai biztonság, információ biztonság, vizsgálat és hatósági kapcsolatok) 
 
4.1. A kockázatkezelési alapelvek összefoglalása 
 
A Takarék Jelzálogbank és leányvállalata, a Takarék Kereskedelmi Bank1 tagjai a Szövetkezeti Hitelintézetek 
Integrációs Szervezetének (továbbiakban: Integrációs Szervezet, SZHISZ), valamint az MTB Magyar 
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (továbbiakban MTB Zrt, MTB) által vezetett bankcsoportnak.   
 
 
Az Integrációs Szervezet és annak tagjai egymás kötelezettségeiért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) szabályai szerinti egyetemlegesen kötelesek helytállni. Az egyetemleges felelősség az Integrációs 
Szervezettel és annak tagjaival szemben fennálló valamennyi követelésre kiterjed, függetlenül azok 
keletkezésének időpontjától.2 
 
Az Integráció tagjai a Magyar Nemzeti Bank döntése (H-JÉ-I-209/2014. számú határozat) értelmében 
mentesülnek a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 
648/2012/EU rendelet módosításáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU 
rendeletének (CRR) második-nyolcadik részében meghatározott prudenciális követelmények egyedi alkalmazása 
alól, azoknak az MTB Zrt. által vezetett csoportnak összevontan, együttesen kell megfelelni.  
 
Az MTB Zrt., mint az Integráció üzleti irányító szervezete az Integráció stratégiai céljainak elérése érdekében 
irányítást gyakorol a prudenciális követelményeknek konszolidált alapon való megfelelés szempontjából vele 
összevontan kezelt hitelintézetek és társaságok felett. Ennek keretében gondoskodik arról, hogy a 
kockázatkezelési elvek, módszerek, kockázatértékelési, mérési és ellenőrzési eljárások az Integráción belül 
egységesek, illetve összehangoltak legyenek és egyúttal megfeleljenek a jogszabályoknak is. Az Integráció tagjai 
az Integrációs alapelvek, szabályok betartásával és az Integrációra, illetve az Integráció tagjaira vonatkozó 
kereteken belül önállóan hozzák meg kockázatvállalási döntéseiket.  
 
Az Integráció üzleti célkitűzéseit a kockázatvállalási hajlandóság szem előtt tartása mellett határozza meg és 
hajtja végre. A kockázatvállalási hajlandóságnak azokkal a pénzügyi erőforrásokkal kell összhangban lennie, 
amelyek a lehetséges veszteségek fedezésére rendelkezésre állnak. A kockázatkezelés elsődleges célja az 
Integráció pénzügyi erejének és jó hírnevének védelme, valamint a részvényesi értéket növelő üzleti 
tevékenységhez való hozzájárulás.  
 
A Takarék Jelzálogbank testületei és bizottságai rendszeres időközönként megtárgyalják a kockázatmérési és 
kezelési módszerek, eljárások felülvizsgálatáról és javasolt módosításairól szóló előterjesztéseket, a kockázatok 
alakulását bemutató jelentéseket.  

                                                           
1
 A Takarék Jelzálogbank Nyrt. 2019. október 29-én a teljes részesedésér eladta az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Zrt.-nek. 

2
 A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 5/A. 

§ (1) bekezdés. 
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4.2. Kockázatkezelési szervezet  
 
A Takarék Jelzálogbank kockázatkezelési szervezeteelkülönül az üzletviteli szervezeti egységektől, felügyeletét a 
vezérigazgató-helyettes látja el. 
 
4.3. Ellenőrzés, visszacsatolás 
 
A Társaság a kockázatok minimalizálása érdekében a belső védelmi vonal elemeit működteti, a vonatkozó 
jogszabályok és felügyeleti ajánlások figyelembevételével. Ennek keretében a kockázatkezelési szervezet 
működtetésén túl 
 
a) az MTB Zrt. Compliance és Bankbiztonság Igazgatósága (a továbbiakban „Központi Compliance 

Igazgatóság”) útján biztosítja a Takarék Csoportban a jogszabályokban, a jogszabálynak nem minősülő 
egyéb szakmai szokványokban és gyakorlatban, hatósági ajánlásokban, irányelvekben és határozatokban 
lefektetett elvek és előírások, belső szabályzatok (a továbbiakban: „megfelelőségi szabályok”) betartását, 
azok megsértésének, megszegésének megelőzését, megakadályozását, ellenőrzését, valamint 

 
b) működteti a belső ellenőrzési rendszert, melynek elemei (folyamatba épített, vezetői ellenőrzés, vezetői 

információs rendszer, valamint független belső ellenőrzési szervezet) a Társaság minden szervezetére, 
tevékenységére kiterjednek, a napi tevékenységbe beépülnek és nyomon követhetőek, illetve rendszeres 
visszacsatolást adnak a megfelelő vezetési, irányítási szintre.  

 
ad a) A compliance funkciót szolgáltatási szerződés (SLA) alapján az MTB Zrt. Compliance és Bankbiztonsági 

Igazgatósága látja el. A Compliance és Bankbiztonsági Igazgatóságon belül a Compliance Igazgatóság 
koordinálja és biztosítja a megfelelősségi szabályok érvényesülését, a bankcsoporti tagok megfelelőség 
szempontú ellenőrzését. 
A Compliance Igazgatóság a munkáját az MTB Zrt. vezető testülete álatl jóváhagyott éves munkaterv 
alapján végzi, amely kiterjed a Takarék Jelzálogbankra is. 

 
 

Tevékenységének célja, hogy - bankcsoporti szinten, így a Jelzálogbankban is – elősegítse a szervezet(ek) 
prudens, megbízható és hatékony, a jogszabályoknak megfelelő működését, és mindezekkel a szervezet 
zavartalan és eredményes működését, az intézménnyel szembeni bizalom fenntartását, továbbá, hogy a 
Csoport tagjai elkerüljék a jogi szankciókat (felügyeleti, versenyjogi, kártérítési stb.), a jelentős pénzügyi 
veszteséget, valamint a hírnévromlást.  
 
A 2019. évi megfelelőségi feladatok végrehajtása bankcsoporti szinten 2019.06.01-től. az MTB Zrt. 
Compliance és Bankbiztonság Igazgatóság által valósult meg. 
 
A Compliance és Bankbiztonság területen belül működő Védelem Igazgatóság Pénzmosás-megelőzési 
Osztálya az ügyfélnyilvántartó rendszerek és külső szoftverek segítségével, szűrő-elemző tevékenységet 
folytat, mely az ügyfelek és ügyletek kockázati alapon történő szűrésével és vizsgálatával támogatja a 
korszerű és hatékony pénzmosás-megelőzési rendszer működtetését. Az Osztály elemző-értékelő 
tevékenysége révén feltárja, és csökkenti a meglévő és jövőben felmerülő ügyfél-, ügylet- és földrajzi 
kockázatokat, ezzel támogatja a kockázatkezelési, valamint üzleti folyamatokat is.  
 
A Compliance Igazgatóság Fogyasztóvédelmi központ munkatársai látják el  a  fogyasztóvédelmi kontroll 
funkciókat,  valamint támogatást nyújtanak a Társaság részére, segítve ezzel a Takarék Jelzálogbank 
fogyasztóvédelmi szempontú megfelelését. A csoportszintű fogyasztóvédelmi funkció keretében került sor 
az ún. fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó (FÜFK) Felügyelet felé történő bejelentésére is, 
amely funkcióhoz kapcsolódó feladatokat szintén a Compliance Igazgatóság Fogyasztóvédelmi központ 
munkatársa lát el. 
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Adatvédelem + felelős  
 
A Compliance Igazgatóság Adatvédelmi Központja látja el vállalkozáscsoport-szinten a személyes 
adatvédelmi és titokvédelmi feladatokat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete által 
integrációs szinten kiadott Adatvédelmi szabályzat és Titokvédelmi szabályzatok alapján. A 2019-ben  
integrációs szinten végzett egyes tevékenységek közvetve a Takarék Jelzálogbank Nyrt. adatvédelmi 
megfelelőségét is szolgálták (pl. Általános adatkezelési tájékoztató kibocsátása). Kifejezetten a 
jelzálogbanki személyes adatvédelmi tevékenységet tekintve 2019-ben megkezdődött a speciális 
jelzálogbanki tevékenység áttekintése az adatvédelmi tájékoztatás tevékenység-specifikus kiegészítésére a 
refinanszírozási tevékenységre tekintettel. Ennek keretében személyes egyeztetésekre került sor és az 
Adatvédelmi Központ elkészítette a jelzálogbanki üzleti tevékenységhez kapcsolódó adatkezelési 
tájékoztató tervezetét és megküldte a Takarék Jelzálogbanknak.  
 
Összeférhetetlenség 
 
Az összeférhetetlenségi esetek kezelésével kapcsolatos feladatokat  Védelmi Igazgatóságon belül működő 
Összeférhetetlenségi központ látja el. 
A Hpt.-ben és a csoportszintű Összeférhetetlenségi szabályzatzatban foglaltakkal összhangban az 
alkalmazottak jogviszonyuk fennállása alatt nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amellyel a  Takarék 
Jelzálogbank jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. 
A szakterület összeférhetetlenségi vizsgálatokat végez a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése 
iránti eljárás során a szerződéskötést megelőző eljárásban résztvevő, a jelentkezők közül a 
szerződéskötésre kiválasztott jelöltek esetében, a már szerződéses jogviszonnyal rendelkező 
alkalmazottakra, valamint a vezető tisztségviselőkre vonatkozóan is. 
Az alkalmazottakra kiterjedő összeférhetetlenségi esetek feltárásán és kezelésén túl, az esetleges 
összeférhetetlenségek, érdekkonfliktusok elkerülése, megakadályozása érdekében a szakterület 
dokumentált vizsgálatot végez a követelés- és eszközértékesítések során arra vonatkozóan is, hogy a vevőt 
a megvásárolandó követelés adósához fűzi-e bármi féle érdekeltség, feladatai közé tartozik a közvetítők és 
a kiszervezett tevékenységet végzők (szerződéskötést megelőző) összeférhetetlenségi vizsgálata is. 

 
Csalás Vizsgálat és Hatósági Kapcsolatok 

 
A Compliance és Bankbiztonság területen belül működő Bankbiztonsági Igazgatóság Csalás Vizsgálat és 
Hatósági Kapcsolatok Osztály feladatkörébe tartozik a belső és külső visszaélések, illetve 
bűncselekmények elkövetésével kapcsolatos vizsgálatok lefolytatása, valamint a megelőzést szolgáló 
monitoring rendszerek működtetése. A Vizsgálat és Hatósági Kapcsolatok Osztály a munkavállalók 
vonatkozásában ellátja a humánbiztonsági tevékenységet, továbbá részt vesz többek között a minősített 
hatósági megkeresésekkel kapcsolatos tevékenységeknek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő 
teljesítésében is. 
A Csalás Vizsgálat és Hatósági kapcsolatok szakterület nyilvántartása szerint 2019. év vonatkozásban nem 
történt a Takarék Jelzálogbank vonatkozásában csalás, vagy csalás-gyanús esemény.  

 
A Compliance és Bankbiztonsági Igazgatóság a Társaságot érintő tevékenységéről  az MTB, mint 
Integrációs Üzleti Irányító Szervezet  az SLA szerződés hatályba lépését követően a negyedéves 
beszámolóin keresztül tájékoztatta az MTB Igazgatóságát és Felügyelő Bizottságát  a Társaság, mint 
bankcsoporti tag megfelelőségi működéséről. 
 

ad b) A munkafolyamatba épített ellenőrzés és a vezetői ellenőrzési rendszer elemei a munkaköri leírásokba és 
eljárási rendekbe kerültek beépítésre, az alkalmazási elveket pedig az ellenőrzési rendszerekről szóló belső 
utasítások, szervezeti és működési szabályzatok tartalmazzák. Az alkalmazási elvek arra tekintettel kerültek 
kialakításra, hogy elősegítsék a Társaság hatékony működését, a Társaság céljainak elérését, 
jogszabályoknak való megfelelő működést és a felmerülő kockázatok feltárását az azokra adandó megfelelő 
válaszok biztosításával.  
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A belső kontroll elválaszthatatlan részét képezi a függetlenített belső ellenőrzési szervezet.  
A Banknál működő belső ellenőrzési szervezetek függetlenségét biztosítja, hogy a vonatkozó szabályzatok 
szerint belső ellenőrzés/ellenőr az ellenőrzésen kívül más feladatkörrel nem bízható meg, operatív módon a 
banki folyamatokban, döntésekben nem vesz részt. A Belső Ellenőrzés éves munkatervét az FB hagyja jóvá, 
ahhoz képest további ellenőrzési feladatot az FB és a Belső Ellenőrzés vezetője határozhat meg, valamint az FB 
egyetértésével a Társaság vezérigazgatója. A belső ellenőrzési szervezet irányítását a Felügyelőbizottság látja 
el. A Társaság Belső Ellenőrzés vezetője az FB-nek beszámolási kötelezettséggel tartozik , belső ellenőrzési 
tevékenység közvetlen szakmai irányítása bankcsoport szinten történik, a módszertani útmutatása az SZHISZ-en 
keresztül valósul meg. 
 
A belső ellenőrzés a lefolytatott vizsgálatok eredményéről a Hpt. előírásainak megfelelően tájékoztatást nyújtott a 
Felügyelőbizottság, valamint a Társaság ügyvezetése részére. A Társaság Belső Ellenőrzése az FB részére 
beszámol tevékenységéről és tájékoztatást ad a kontroll funkciók működéséről, a feltárt hiányosságokról. A Belső 
Ellenőrzés folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések 
elvégzésnek megtörténtét, melyről szintén rendszeresen beszámol és tájékoztatást nyújt az FB és a Társaság 
menedzsmentje részére. A Társaság a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetéhez történt 
csatlakozásából adódóan a Társaság belső ellenőrzési szervezete adatszolgáltatási kötelezettséget teljesített az 
MTB Zrt. Belső Ellenőrzése részére, amelynek alapja a Társaság által kötelezően alkalmazandó, az MTB Zrt. 
által az Integráció részére készített belső ellenőri szabályzat rendszere. 
 
A Belső Ellenőrzés tevékenységének tervezését és végrehajtását kockázatelemzésen alapulva végzi, az üzleti 
folyamatok teljes skáláját elemzi és vizsgálja. A Belső Ellenőrzés a 2019-es évben is rendelkezett az FB által 
elfogadott belső ellenőrzési stratégiával (hosszútávú ellenőrzési tervvel), belső ellenőrzési szabályzattal és a 
belső ellenőrzési tevékenység lefolytatását elősegítő kézikönyvvel, a kockázatértékelési és vizsgálati 
eredmények módszertanával, a beszámolási és információs rendszer szabályozásával. Az előbbiek 
figyelembevételével készíti el a belső ellenőrzés éves munkatervét, melyet az FB hagy jóvá. Hatáskörét tekintve 
korlátlan hozzáféréssel rendelkezik minden, a vizsgálatokhoz szükséges információhoz és dokumentumhoz. 
 
A Belső Ellenőrzés 2019. évi alapvető feladata volt, hogy általános és témavizsgálatokon keresztül, valamint az 
előző években végrehajtott vizsgálatok tapasztalatai alapján, a piaci körülményekhez igazodóan elősegítse a 
Társaság és a Takarék Csoport stratégiai célkitűzéseinek megvalósulását, a szabályszerű működést, az 
ellenőrzési rendszer működését, kiemelten a refinanszírozási tevékenység bonyolítása, szabályszerűsége, 
valamint a jelzáloglevél kibocsátás terén, illetve eleget tegyen a Társaság vezetői és ellenőrző testületei által 
meghatározott elvárásoknak, feladatoknak. Kiemelt feladat és cél volt az, hogy áttekintse a jogszabályi keretek 
betartását a gyakorlatban, a szabályszerűséget  és ezen keresztül csökkentse a kockázatokat. További cél volt 
az, hogy a folyamatba épített és vezetői ellenőrzés követelményeinek teljesülése terén érzékelhető hiányosságok 
kiszűrése, megszüntetése érdekében a vizsgálatok segítsék elő az ellenőrzési rendszerek érdemi funkcionálását, 
hatékony működését, illetve hogy egy új tevékenység, munkafolyamat esetében a lehetőségekhez képest rövid 
időn belül lefolytatott vizsgálat keretében visszacsatolás szülessen az esetlegesen felmerülő hiányosságok, 
kockázatok hatékony kezelése érdekében.  

 
4.4. A könyvvizsgáló tevékenységei 
 
A Társaság könyvvizsgálója a 2019. üzleti évre is a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; cégjegyzékszáma: 01-09-071057; kamarai tagsági 
száma: 000083; felügyeleti pénzügyi intézményi minősítési nyilvántartási száma: T-000083/94; a továbbiakban: 
„Könyvvizsgáló”) volt. A Könyvvizsgáló nevében a könyvvizsgálati feladatokat Molnár Gábor (anyja neve: 
Szendrődi Ildikó; születési helye, ideje: Budapest, 1980.01.18.; lakóhely: 1031 Budapest, Muzsla  u. 8.; kamarai 
nyilvántartási száma: 007239; felügyeleti intézményi minősítési nyilvántartási szám: E007239; a továbbiakban: 
„könyvvizsgálatot ellátó természetes személy”) látta el. 
 
A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 2019-ben, az éves könyvvizsgálati feladatok ellátására vonatkozó 
megbízását elvégezte.  
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A Könyvvizsgáló ezen megbízásait szerződésszerűen teljesítette, melyet a Társaság megfelelően igazolt.  
 
5. A Társaság közzétételi politikájának, bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának 
ismertetése 
 
5.1. A Társaság közzétételi alapelvei 
 
A Társaság Igazgatósága a felelős társaságirányítás követelményrendszerén belül kiemelt jelentőséget tulajdonít 
a Társaság működése átláthatóságának, mivel a Társaság által követett nyilvánosságra hozatali gyakorlat 
alapvetően kihat a Társaság megítélésére. A működés hatékonyságát hitelesen tükröző tájékoztatásnak 
stratégiai jelentősége van, amennyiben erősíti a részvényesek és egyéb érintett felek Társaságba vetett bizalmát. 
 
A Társaságnak minden bejelentési és közzétételi kötelezettségét a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, 
az előírt formában és határidőben teljesítenie kell. A Társaságnak a közzétételi kötelezettségén túl ugyanakkor 
kötelessége, hogy egyrészről megakadályozza azt, hogy bármely alkalmazottal szemben felmerülhessen az 
információkkal való visszaélés gyanúja, másrészről az információk szervezett közlése által minden 
részvénytulajdonos számára egy időben és ugyanazt az információt juttassa el. Az ügyvezetés köteles 
biztosítani, hogy a Társaság nyilvánosságra hozatali gyakorlata az Igazgatóság által meghatározott alapelveknek 
megfelelően alakuljon.  
A Társaság biztosítja, hogy az információk közzététele során a tájékoztatás a valóságnak megfelelő legyen, 
egyértelmű és közérthető tájékoztatást valósítson meg, az üzleti titok védelme megfelelő legyen, a titkos 
információk helyes kezelésével, a nyilvánosságra hozatal megfelelő és pontos időzítésével elkerülhető legyen, 
hogy illetéktelenek az információkhoz idő előtt hozzáférhessenek, és így kizárható legyen az információkkal való 
bármilyen visszaélés, továbbá a piaci szereplők, befektetők és részvényesek egy szabályozott és nyilvánosságra 
hozott eljárás keretében, azonos időben tájékozódhassanak a társasággal kapcsolatos eseményekről. 
 
A Társaság nyilvánosságra hozatali politikája az alábbi tényezők bemutatását kiemelten kezeli: 

 a Társaság főbb célkitűzései; 

 a Társaság fő tevékenységével, az általa követett üzleti etikával, a partnerekkel, versenytársakkal és 
egyéb érintett felekkel kapcsolatos politika; 

 a Társaság tevékenységének, gazdálkodásának eredménye; 

 a Társaság működését, gazdálkodását befolyásoló kockázati tényezők, illetve a Társaság 
kockázatkezelési elvei; 

 szavatoló tőkéje, tőkekövetelmény nagysága, 

 javadalmazási politika, 

 a Társaság vezető tisztségviselői, illetve az ügyvezetés tagjainak szakmai pályafutása és díjazásuk elvei; 

 társaságirányítási gyakorlat, a társaságirányítás rendszerének szerkezete; 

 tulajdonosi struktúra. 
 
A Társasággal összefüggő információk nyilvánosságra hozatalának az Igazgatóság által elfogadott alapelveit a 
Társaság a hivatalos honlapján folyamatosan közzéteszi. A közzétételi folyamatok megfelelőségét a Belső 
Ellenőrzés vizsgálja. 
 
5.2. A Társaság bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikája 
 
Az Európai Parlament és Tanács piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU Rendelete (a továbbiakban: MAR) 
alapján a Társaságnál, mint kibocsátónál vezetői feladatokat ellátó személyeknek és a MAR-ban meghatározott 
esetekben a velük szoros kapcsolatban álló személyeknek haladéktalanul, de legkésőbb az ügylet időpontját 
követő három munkanapon belül értesíteniük kell a Társaságot és a Magyar Nemzeti Bankot a saját javukra 
bonyolított, a Társaság részvényeire vagy hitelviszonyt megtestesítő eszközeire, vagy az ezekhez kapcsolódó 
származtatott vagy más pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyletről (MAR 19. cikk (1)). A MAR 19. cikk (7) 
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bekezdése, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendelet határozza meg a bejelentési kötelezettséggel érintett 
ügylettípusokat. Az értesítési kötelezettség minden ügyletre vonatkozik azt követően, hogy az ügyletek 
összértéke egy naptári éven belül elérte az 5.000 EUR-t. A küszöb kiszámítása a fent említett valamennyi ügylet 
nettósítás nélküli értékének összeadásával történik (MAR 19. cikk (8)). 
 
A MAR 19. cikk (5) bekezdése alapjána Társaság jegyzéket vezet a vezetői feladatokat ellátó személyekről és a 
velük szoros kapcsolatban álló személyekről. 
 
A Társaságnál vezetői feladatokat ellátó személy közvetve vagy közvetlenül nem bonyolíthat ügyleteket saját 
javára vagy közvetve vagy közvetlenül harmadik fél javára a Társaság részvényei vagy hitelviszonyt megtestesítő 
eszközei, illetve az ezekhez kapcsolódó származtatott termékek vagy más pénzügyi eszközök kapcsán egy 
harmincnapos tilalmi időszak leteltéig azt megelőzően, hogy sor kerül az időközi pénzügyi jelentés vagy az év 
végi jelentés nyilvánosságra hozatalára. 
 
6. A részvényesi jogok gyakorlásának módja, valamint a közgyűlés lebonyolításával összefüggő 
szabályok ismertetése 
 
6.1. A részvényesi jogok gyakorlása módjának szabályai  
 
A részvényes a részvényesi jogai gyakorlására a részvény, az értékpapírokra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekben meghatározott tulajdonosi igazolás birtokában jogosult. A részvényesi jogok gyakorlásához 
nincs szükség a tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az Alapszabály rendelkezése alapján – 
a Tpt. szerinti – tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor. A részvényes közgyűléshez kapcsolódó jogainak 
gyakorlásához az előbbieken túlmenően a részvénykönyvbe való bejegyzés is szükséges.  
 
A részvényes részvényesi jogait személyesen, meghatalmazottja (képviselője), vagy a Tpt. szerinti részvényesi 
meghatalmazottja útján gyakorolhatja. Az Alapszabály rendelkezése szerint az Igazgatóság és a 
Felügyelőbizottság tagja, valamint a Társaság vezető állású munkavállalója abban az esetben lehet képviselő, ha 
meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó által adott írásbeli 
szavazási utasítással rendelkezik. Nem lehet képviselő a Társaság könyvvizsgálója, valamint a Társaság 
vagyonellenőre. A részvényes a közgyűlésen őt képviselő meghatalmazott személy kijelöléséről úgy is 
rendelkezhet, hogy a Társaság által a részére postán vagy elektronikus okiratként megküldött, az Alapszabály 1. 
vagy 2. számú mellékletét képező formanyomtatványt a Társaság részére, a közgyűlés napját megelőző 
munkanap végéig kitöltve, teljes bizonyító erejű magánokiratként visszaküldi.  
 
A részvényesnek joga van a Társaságnak a számviteli jogszabályok szerint adózott eredménye közgyűlés által 
felosztani rendelt, részvényei névértékére jutó arányos hányadára (osztalék). Osztalékra az a részvényes 
jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlési határozatban meghatározott fordulónapon a Társaság 
részvénykönyvében szerepel. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező határozat kelte és az 
osztalékfizetés kezdő időpontja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie.  
 
A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult a végelszámolás eredményeként 
felosztható vagyon részvényeivel arányos részére. 
 
A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni. A felvilágosítást az 
Igazgatóság megtagadhatja, ha az a Társaság bank-, illetve üzleti titkát sértené. A részvényes jogosult indítványt 
tenni és a részvénye által biztosított szavazati jogokkal élni.  
 
A részvényest megilletik mindazok a kisebbségi jogok, amelyeket a Ptk. biztosít. 
 
6.2. A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok összefoglalása 
 
A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlést az Igazgatóságnak a közgyűlés kezdő napját legalább 30 
nappal megelőzően, az Alapszabályban meghatározott közzétételi helyeken közzétett hirdetmény útján kell 
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összehívni. Azon részvényeseket, akik erre vonatkozó igényüket írásban megküldik a Társaság részére, a 
közzétételi helyeken történt közzététel mellett elektronikus úton is értesíteni kell a közgyűlés összehívásáról.  
 
A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság 
jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések 
összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság közzétételi helyein a közgyűlést megelőzően legalább 
huszonegy nappal nyilvánosságra hozza.  
 
Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra 
jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem 
tiltakoztak. 
 
A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 
felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, az eredeti időponttól számított 
legalább tíz és legfeljebb huszonegy napon belüli időpontra összehívott második közgyűlés az eredeti 
napirendben szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.  
 
A közgyűlést az elnök legfeljebb egy alkalommal felfüggesztheti. Ebben az esetben a közgyűlést harminc napon 
belül folytatni kell. A közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó 
szabályokat ilyen esetben nem kell alkalmazni. 
 
12.1. A közgyűlésen minden 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény egy 
szavazatra jogosít és minden 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű „C” sorozatú törzsrészvény tíz szavazatra 
jogosít3. A Társaság a közgyűléshez kapcsolódóan a Tpt.-ben, a tőzsdei szabályokban és a KELER Zrt. 
szabályzataiban meghatározott tulajdonosi megfeleltetést hajt végre, amelynek fordulónapja kizárólag a 
közgyűlést megelőző 7. és 3. tőzsdenapok közötti időszakra eshet. A közgyűlésen a részvényesi jogok 
gyakorlására az a személy jogosult, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, és 
akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18.00 órakor (a részvénykönyv 
lezárásának időpontja) a részvénykönyv tartalmazza. 
 
A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a 
részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása 
nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, 
mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. 
 
A közgyűlés az Alapszabály 12.6. pontjában felsorolt ügyekben a leadott szavazatok legalább háromnegyedes 
többségével határoz (minősített többség, 75 % + 1 szavazat). Minden más kérdésben a határozathozatalhoz a 
leadott szavazatok egyszerű többsége (50% + 1 szavazat) szükséges. A tartózkodás „nem” szavazatnak 
minősül. 
 
A közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos részletes szabályokat az Alapszabály 11-13. pontjai tartalmazzák. 
  

                                                           
3 A „B” sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító részvények tulajdonosát szavazati jog nem illeti meg, így a közgyűlésen szavazásra nem 
jogosult. Amennyiben azonban a Társaság valamely üzleti évében nem fizet osztalékot, az osztalékelsőbbségi részvények tulajdonosait az 
„A” sorozatú törzsrészvényekhez kapcsolódó szavazati joggal egyenlő mértékű szavazati jog illeti meg, mely jogot a következő üzleti évre 
vonatkozó éves beszámoló elfogadásáig korlátozás nélkül jogosultak gyakorolni. 



FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS   

 

19 

7. Javadalmazási nyilatkozat 
 
7.1. Javadalmazási Irányelvek 2019-re vonatkozóan 
 
Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Felügyelőbizottsága az FB-3/12/2019. számú felügyelőbizottsági, 
Igazgatósága az IG-3/12/2019. számú igazgatósági, Javadalmazási Bizottsága a JavB-1/2/2019. számú 
javadalmazási bizottsági és Kockázatvállalási-kockázatkezelési Bizottsága a KkB-1/4/2019. számú 
kockázatvállalási-kockázatkezelési bizottsági határozattal 2019. április 09-én jóváhagyták a Javadalmazási 
Politika felülvizsgálatát. 
A Javadalmazási Politika 59. számú közvetlen hatályú szabályzatként, 2019. január 1-én lépett hatályba a 
Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Csoport részére. 
 
A Javadalmazási Politikát a Szövetkezeti Hitelintézetek – így a Takarék Jelzálogbank Nyrt. – 
felügyelőbizottságainak meg kellett tárgyalniuk és elfogadniuk. Tekintve, hogy közvetlen hatályú szabályzatról 
van szó – a KM számú mellékletek kivételével – a szabályzatot implementálni nem kellett. A Javadalmazási 
Politika KM számú mellékleteinek implementálását a Takarék Jelzálogbank Nyrt. Felügyelőbizottsága a 22/2019. 
(06.05.) számú határozatával jóváhagyta.  
 
A Javadalmazási Politika a lényege az alábbiak szerint foglalható össze: 
 
A Javadalmazási Politika célja, hogy 

 az Integrációs Bankcsoport közép és hosszú távú szemléletének megfelelően,  

 minden munkavállaló számára világos, átlátható, pontosan tervezhető juttatási rendszert alakítson ki,  

 a 131/2011. (VII. 18.) számú Korm. rendeletben megfogalmazott arányosság elvének érvényesítése 
mellett. 

A Javadalmazási Politika alapelve a Takarékbank Csoport tagjai és a Szövetkezeti Hitelintézetek üzleti céljainak 
és a munkavállalók személyes céljainak a hosszú távú összehangolása. 
 
A Javadalmazási Politika alanyi hatálya a következő társaságokra terjed ki: 

 Szövetkezeti Hitelintézetek 

 A Takarékbank Csoport tagjai 

 Az MTB Zrt. megbízásából, Bszt. alapján eljáró közvetítők és ügynökök 
 
A Javadalmazási Politika személyi hatálya az Integrációs Bankcsoport minden tisztségviselőjére és 
munkaviszonyban álló munkavállalójára kiterjed, az általános szabályokon túl a Hpt. 117. § (2) bekezdés, Kbftv. 
13. sz. melléklet jogszabályhelyeken meghatározott kiemelt személyi körre vonatkozó speciális szabályokat is 
meghatároz. A Javadalmazási Politika hatálya kiterjed továbbá a Bszt. szerinti tevékenységet végző, minden 
2017/565 rendeletben meghatározott releváns személyre. 
 
Kiemelt személyek (azonosított munkavállalók) köre  
 
I. Kategória: Vezető állású személyek 
II. Kategória: Kockázatvállalási, compliance és belső ellenőrzési funkciót betöltő vezetők  
III. Kategória: Az I-II. kategóriába foglaltakkal azonos javadalmazási kategóriába tartozó munkavállalók, akiknek 

tevékenysége lényeges hatást gyakorol a Csoporttag kockázatvállalására  
Az Európai Bizottság 604/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete, az intézmény kockázati profiljára jelentős 
hatást gyakorló munkavállalók kategorizálásának minőségi és megfelelő mennyiségi kritériumaira irányuló 
szabályozási technikai standardok alapján, az I-II. kategóriában nem felsorolt további érintettek. 
IV. Kategória: konszolidált szinten azonosított munkavállalók, akik tevékenysége az Integráció 

kockázatvállalására jelentős hatást gyakorol, de a Csoporttagok szintjén az I-III. kategóriákban nem került 
azonosításra. 

 
A kiemelt személyek azonosítását éves gyakorisággal – a csoporttag önértékelése alapján – el kell végezni. 
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Az azonosítás fő kritériuma nem a funkció elnevezése, hanem a funkcióhoz kapcsolódó feladat és felelősség. 
 
Javadalmazás típusai: 
 
1. Alapjavadalmazás elemei 

1.1. Alapbér 
1.2. Juttatások 
1.3. Tiszteletdíj 
1.4. Megtartási bónusz (maximum 2 havi alapbér) 

 
2. Teljesítményjavadalmazás formái 
 
Minden javadalomelem, amely nem felel meg az alapjavadalmazás címszó alatt felsorolt kritériumoknak, 
teljesítményjavadalomnak minősül, így különösen a prémium, célprémium, céljutalom, jutalom, jutalék, 
projektjutalom, 13. havi fizetés, végkielégítés vagy a munkaviszony megszüntetése esetén közös 
megegyezéshez kapcsolódóan kifizetett összeg.  
 

2.1. Prémium - kiemelt személyi kör részére 
 
Prémium a kiemelt személyi körbe tartozó munkavállalók részére adható, a prémium feltételek meghatározása a 
munkáltató diszkrecionális döntése, a munkáltató nem köteles a prémiumkitűzésre. 
 

 Prémium 1: 
A prémiumcélok meghatározásához tartozó mutatószámok a hitelintézet formájában tevékenykedő 
Csoporttag esetében  
• a Csoporttag adózás előtti eredménye 
• a Csoporttag kockázati mutatói 
 nem teljesítő hitelek aránya és arányának változása 
 tőkekövetelmény előírásnak való megfelelés mértéke 
 likviditási kockázatokat mérő mutatószám(ok) változása 

 
A prémiumcélok meghatározásához tartozó mutatószámok a nem hitelintézet formájában tevékenykedő 
Csoporttag esetében 
• a Csoporttag adózás előtti eredménye 
• tevékenység kockázatára legjellemzőbb további minimum kettő maximum három, eltérő 
kockázatot bemutató mutató (kockázati mutatók) 
 

 Prémium 2: 
Alkalmazása esetén nem kötelező a halasztás és nincs fantomrészvény/fantomrészjegy alkalmazása. 

 
A prémium mértéke, célfeladatok megoszlása 
 
A Hpt. 118. § (1) bekezdése alapján teljesítményjvadalom nem haladhattja meg az alapjavadalom 100%-át. A 
teljesítményjavadalmazás mértéke kategóriától függően az alapjavadalom 50-100%-áig terjedhet.  
 
Célfeladatok megoszlása általánosságban: 

 40% Csoporttag adózás előtti eredményétől függő 

 30% kockázati mutatóktól függő 

 30% egyéni mutatóktól függő 

és belső kontroll feladatokat ellátók esetén: 

 30% szervezeti egység mutatóktól, teljesítményétől függő 
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 60% egyéni mutatóktól, teljesítménytől függő 

 10% vezetői kompetencia 

Jogosultsági feltételek 
 
Prémiumra az a munkavállaló jogosult, aki az alábbi kritériumok mindegyikének megfelel: 

 Az adott évre vonatkozó célkitűzés részére megtörtént, 

 Az értékelt időszaknak legalább a felét aktív munkaviszonyban töltötte a Csoporttagnál (kivéve, 
ha munkaszerződés ettől eltérő feltételeket határoz meg), 

 Az értékelt időszak utolsó naptári napján és a kifizetés napján (az utolsó kifizetés tárgyévet 
követő 3. évben lesz) a Csoport bármelyik tagjánál munkaviszonyban állt és nem áll 
munkaviszony megszüntetésére irányuló eljárás alatt (felmondás, azonnali hatályú, 
munkáltatói, vagy munkavállalói felmondás, közös megegyezés). A Csoporttagok közötti 
munkaerőmozgást a Javadalmazási Politika szempontjából folyamatos munkaviszonynak kell 
tekinteni. 

 
Prémium juttatása, kifizetése 
 
Prémium juttatásának eszközei: 
 
Prémium 1 esetén:  

 legalább 50% részvényhez kötött eszköz (fantomrészvény, fantomrészjegy) 

 legfeljebb 50% készpénz 
Prémium 2 esetén: 

 100% készpénz 
 
Prémium kifizetése: 
 
Prémium 1 esetén: 
 
A kiemelt személyek körének a teljesítményjavadalmazást három éves időszak alatt kell kifizetni, így: 

 tárgyévet követő első év 60%, 

 halasztás1: tárgyévet követő második év 20%, 

 halasztás2: tárgyévet követő harmadik év 20%.   
 
Prémium 2 esetén: 

 tárgyévet követő első év 100%, 
 
Kizárja a kifizetést, ha 

 hitelintézet Csoporttag esetében a tőke-megfelelési mutató(k) jogszabályban, vagy 
integrációs szintű belső szabályzatban előírt szint alatt marad(nak), 

 a Csoporttag tárgyévi eredménye veszteség (kivéve, ha – a Felügyelőbizottság előzetes 
döntésével összhangban – MTB Zrt. Igazgatóság, Takarék Jelzálogbank Nyrt. 
Igazgatóság/, Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Igazgatóság/, SZH Igazgatóság ettől eltérő 
módon dönt). 

Ezek mellett a Takarék Bankok számára kizárja a kifizetést az, ha a Takarék Bankok bármelyikének eredménye 
veszteség. 
Ezen túlmenően a prémium kifizetésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a csoportszintű 
SREP mutató az előírt szint felett marad. 
 

2.2. Célprémium 
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A célprémium feltételek meghatározása a munkáltató diszkrecionális döntése, a munkáltató nem köteles 
célprémium kitűzésére.  
A prémiumcélok meghatározásához tartozó mutatószámok különösen a Csoporttag  

 adózás előtti eredménye 

 szervezeti egység eredménye 
A célprémium mértéke maximum az éves alapbér 50%-a lehet. 
 

2.3. Jutalom 
 
Jutalom a kitűzött egyéni teljesítmény értékelése alapján, vagy a munkáltató diszkrecionális döntése szerint, a 
munka utólagos elismeréseként, értékelés alapján adható. A jutalom kifizetése készpénzben történik. 
 

2.4. Jutalék 
 
Csoporttag külön szabályzata alapján, az éves tervében meghatározott jutalékkeret terhére, a havi vagy 
negyedéves értékelést követően készpénzben kerül kifizetésre.  
 

2.5. Céljutalom/projektjutalom 
 
Központi programokhoz kapcsolódóan (pl. forintosítás, kiváltó hitelek, egyesülés során végzett többletmunka), 
különösen indokolt esetben tűzhető ki céljutalom/projektjutalom a munkavállalók részére az 1. csoportba tartozó 
kiemelt személyek kivételével. 
 

2.6. Az Igazgatóság munkaviszonyban álló tagjai számára történő kifizetések 
 
Az Igazgatóság munkaviszonyban álló tagjai esetén a teljesítményjavadalmazás kifizetése a Javadalmazási 
Bizottság javaslata alapján a Felügyelőbizottság jóváhagyása és a jóváhagyást követő Igazgatósági döntés 
alapján történhet. Javadalmazási Bizottság hiányában az Igazgatóság munkaviszonyban álló tagjai esetében az 
Igazgatósági döntést Felügyelőbizottsági jóváhagyás előzi meg. Az Igazgatóság nem hozhat a munkavállalóra 
nézve kedvezőbb döntést, mint amit a Felügyelőbizottság jóváhagyott, tehát megerősítheti azt változatlanul 
hagyva vagy, kevesebbről dönthet. 
 
Javadalmazáshoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal, MNB adatszolgáltatás 
 
Az Integrációs Bankcsoport Javadalmazási Politikája a Csoporttag minden munkavállalója számára hozzáférhető, 
a Csoporttag felel a saját számítógépes felületén (intranet), vagy a Csoporttagnál szokásos módon történő 
közzétételért.   
A Csoport évente nyilvánosságra hozza Javadalmazási Politikát ezzel összhangban teljesíti az alap- és 
teljesítményjavadalomhoz kapcsolódó MNB adatszolgáltatást a Csoport Nyilvánosságra hozatali Politikájában és 
az Integráció adatszolgáltatási szabályzatában rögzített folyamatok és munkamegosztás szerint. A Csoporttag az 
előzőekben meghatározott belső szabályzatok alapján adatot szolgáltat a Csoport irányító tagja felé, s felel ezen 
adatok valódiságáért. 
 
Javadalmazási Politika kialakítása 
 
MTB Zrt. Felügyelőbizottság  

 A Javadalmazási Politika elfogadása, felülvizsgálata a Felügyelőbizottság feladata. 

 A Belső Ellenőrzés teljesítményértékelési szempontjait a Felügyelőbizottság hagyja jóvá, a 
Javadalmazási Politikában definiált elvekkel összhangban.  

 
MTB Zrt. Igazgatóságának feladata a Javadalmazási Politika kiadása, illetve felelős annak végrehajtásáért. 
Javadalmazási Politika felülvizsgálata és ellenőrzése 
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A Csoportszintű Javadalmazási Politika felülvizsgálatát évente el kell végezni, s közvetlen hatályú szabályzatként 
kiadni. A Javadalmazási Politika kialakításában, működtetésében és felülvizsgálatában az MTB Zrt. HR 
Igazgatóság koordinálásával az MTB Zrt. kontroll funkciót ellátó vezetőinek közreműködése oly módon biztosított, 
hogy az évente végrehajtott aktualizálás során véleményezik a javadalmazásra vonatkozó szabályokat, 
folyamatokat. A véleményezésbe bekapcsolódik néhány Szövetkezeti Hitelintézet szakembere is.  
A Compliance Igazgatóság évente egyszer, a javadalmazási politika felülvizsgálata során elemzi, hogy a 
javadalmazási politika milyen hatást gyakorol az intézmény jogszabályoknak, szabályzatoknak, belső 
politikáknak, valamint kockázati kultúrának való megfelelésére, továbbá jelenti az összes azonosított megfelelési 
kockázatot és a követelményektől való eltéréseket az irányítási és a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető 
testület tagjai számára egyaránt.  
Az Integrációban a Javadalmazási Politika végrehajtásának belső ellenőrzési vizsgálatát az Integrációs 
Szervezet koordinálja. 
A belső ellenőri vizsgálati jelentést a Takarékbank Csoporttag Igazgatósága, Felügyelőbizottsága, az Audit 
Bizottság és a Javadalmazási Bizottság is megtárgyalja, szükség esetén javaslatot tesz a Javadalmazási Politika 
módosítására.  
A MTB Zrt. belső ellenőrzési funkciója elvégzi a szabályzatoknak, politikáknak, eljárásoknak és belső 
szabályoknak való megfelelés központi és a csoport szintű előírások teljesülésének felülvizsgálatát.  
A MTB Zrt. belső ellenőrzési funkciója biztosítja, hogy a csoport egészének, illetve egyes tagjainak a 
javadalmazási politikái következetesek és összehangoltak legyenek, beleértve az azonosítási folyamatokat, 
valamint a megfelelő végrehajtást konszolidált, szubkonszolidált és egyedi alapon. 
 
7.2. Javadalmazási Nyilatkozat 2019 évre vonatkozóan 
 
1/ Menedzsment tagok 
 
Hatályba lépés 
Az 5/2019. számú közvetlen hatályú Javadalmazási Politika szabályzat 2019. január 1-től hatályos.  
 
A szabályzatot MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Felügyelőbizottsága az FB-3/12/2019. számú 
felügyelőbizottsági, Igazgatósága az IG-3/12/2019számú igazgatósági, Javadalmazási Bizottsága a JavB-
1/2/2019. számú javadalmazási bizottsági és Kockázatvállalási-kockázatkezelési Bizottsága a KkB-1/4/2019. 
számú kockázatvállalási-kockázatkezelési bizottsági határozattal 2019. április 09-én jóváhagyták a 
Javadalmazási Politika felülvizsgálatát. 
A Javadalmazási Politika59 számú közvetlen hatályú szabályzatként, 2019. január 1-énlépett hatályba a 
Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Csoport részére. 
 
A Javadalmazási Politikát a Szövetkezeti Hitelintézetek – így a Takarék Jelzálogbank Nyrt. – 
felügyelőbizottságainak meg kellett tárgyalniuk és elfogadniuk. Tekintve, hogy közvetlen hatályú szabályzatról 
van szó – a KM számú mellékletek kivételével – a szabályzatot implementálni nem kellett. A Javadalmazási 
Politika KM számú mellékleteinek implementálását a Takarék Jelzálogbank Nyrt. Felügyelőbizottsága a 22/2019. 
(06.05.) számú határozatával jóváhagyta.  
 
 
2/ Tisztségviselők 
 
A Társaság Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagjai a Társaság 2018. évi rendes közgyűlésén megállapított 
díjazásban részesültek, melynek mértéke 2007. óta nem változott.  
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 Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való 

megfelelésről 
 
A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.; 
cégjegyzékszáma: 01-10-043638; a továbbiakban: „Társaság”) a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként 
az alábbi kérdőív kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős 
Társaságirányítási Ajánlások (”FTA”) meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját 
társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta. 
 
Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje 
 
A Társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid 
tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást. 
 
1.1.1. A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik, vagy erre kijelölt 
személy látja el ezen feladatokat.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.1.2. A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.1.4. Amennyiben a társaság alapszabálya lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő 
joggyakorlást, a társaság közzétette honlapján annak módjait és feltételeit, ideértve a szükséges 
dokumentumokat is.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.2.1. A társaság összefoglaló dokumentumban a honlapján közzétette a közgyűlések lebonyolítására és a 
részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.  
Igen Nem  
Magyarázat: A társaság a közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményben ad részletes tájékoztatást a 
közgyűlés lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokról, amelyet a 
honlapján minden esetben közzétesz.  
 
1.2.2. A társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott 
társasági eseményen való részvételre jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára 
kereskednek az adott társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.2.3. A társaság közgyűléseit úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb 
számban való megjelenését.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.2.6. A társaság nem korlátozta, hogy a részvényes bármely közgyűlésre értékpapírszámlánként külön 
képviselőt jelölhessen ki.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
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1.2.7. A napirendi pontokhoz készített előterjesztések esetén az igazgatóság határozati javaslatán túlmenően a 
felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a részvényesek számára.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.3.3. A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és 
indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és 
rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.3.4. A társaság a közgyűlésen felmerült kérdésekre történő válaszadással biztosította a jogszabályi, valamint a 
tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.3.5. A társaság honlapján a közgyűlést követő három munkanapon belül közzétette azokra a kérdésekre 
vonatkozó válaszait, amelyeket a közgyűlésen a társaság testületeinek jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója 
nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy közzétette tájékoztatását a válaszadástól való tartózkodás indokairól.  
Igen Nem  
Magyarázat: Ilyen kérdés 2019-ben nem merült fel. 
 
1.3.7. A közgyűlés elnöke szünetet rendelt el, vagy javaslatot tett a közgyűlés felfüggesztésére, ha a közgyűlés 
napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a 
közgyűlést megelőzően megismerni.  
Igen Nem  
Magyarázat: Ilyen indítvány, javaslat nem volt 2019-ben. 
 
1.3.8.1. A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási eljárást a vezető tisztségviselők és 
felügyelőbizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos döntésnél.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.3.8.2. A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a társaság 
tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.3.9. Az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a közgyűlés külön 
határozattal döntött arról, hogy az alapszabály módosítás egyes pontjairól külön-külön, vagy összevont, illetve 
bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni.  
Igen Nem  
Magyarázat: Az alapszabály módosításáról a közgyűlés mindig egy határozatban dönt, függetlenül attól, hogy a 
módosítás az alapszabály hány pontját érinti. A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés részletesen 
tartalmazza a módosításssal érintett pontokat és a módosítás tartalmát. 
 
1.3.10. A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal 
kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 
napon belül közzétette.  
Igen Nem  
Magyarázat: 
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1.5.1.1. Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság 
irányelveket és szabályokat fogalmazott meg az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság, és a 
menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.  
Igen Nem  
Magyarázat: A Javadalmazási Politikát az MTB Zrt., mint Integrációs Üzleti Irányító Szervezet Igazgatósága 
határozza meg, amelyet közvetlen hatályú szabályzat formájában ad ki. A szabályzat valamennyi Szövetkezeti 
Hitelintézetre, így a Takarék Jelzálogbank Nyrt.-re is kötelező, az Igazgatóság annak implementálását hagyja 
jóvá. 
 
1.5.1.2. A menedzsment tagok teljesítmény alapú javadalmazásának megállapításánál figyelembe vették a tagok 
feladatait, a felelősségük mértékét, valamint azt is, hogy a társaság milyen mértékben valósította meg a 
célkitűzéseit, illetve, hogy milyen a társaság gazdasági-pénzügyi helyzete.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.5.1.3. Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság által 
megfogalmazott javadalmazási irányelveket a felügyelőbizottság véleményezte.  
Igen Nem  
Magyarázat: A Javadalmazási Politikát az MTB Zrt., mint Integrációs Üzleti Irányító Szervezet Igazgatósága 
határozza meg, amelyet közvetlen hatályú szabályzat formájában ad ki. A szabályzat valamennyi Szövetkezeti 
Hitelintézetre, így a Takarék Jelzálogbank Nyrt.-re is kötelező, a felügyelőbizottság annak implementálását 
hagyja jóvá. 
 
1.5.1.4. Az igazgatóság/igazgatótanács, valamint a felügyelőbizottság tagjainak javadalmazására vonatkozó 
elveket (és azok jelentős változásait) a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.5.2.1. Az igazgatóság/igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és 
javadalmazásának megállapítása.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.5.2.2. A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés 
külön napirendi pontban hagyta jóvá.  
Igen Nem  
Magyarázat: 2019-ben nem volt ilyen előterjesztés. 
 
1.5.3.1. A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.  
Igen Nem  
Magyarázat: 2019-ben nem volt ilyen előterjesztés. 
 
1.5.3.2. A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a 
részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább az 1.5.3 pontban foglaltak szerint).  
Igen Nem  
Magyarázat: 2019-ben nem volt ilyen előterjesztés. 
 
1.5.4. A társaság úgy alakította ki javadalmazási rendszerét, hogy az ne kizárólag az a részvényárfolyamok rövid 
távú maximalizálására ösztönözzön.  
Igen Nem  
Magyarázat: A Javadalmazási Politikát az MTB Zrt., mint Integrációs Üzleti Irányító Szervezet Igazgatósága 
határozza meg, amelyet közvetlen hatályú szabályzat formájában ad ki. A szabályzat valamennyi Szövetkezeti 
Hitelintézetre, így a Takarék Jelzálogbank Nyrt.-re is kötelező 
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1.5.5. A felügyelőbizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazási rendszer van érvényben és nincs 
részvényárfolyamhoz kapcsolt javadalmazási elem.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.5.6. Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak javadalmazási elveiről 
és a tényleges javadalmazásukról a társaság tájékoztatást ("Javadalmazási nyilatkozat") készített – a rá 
kötelezően irányadó ágazati jogszabályok által elvárt tartalommal és részletezettséggel – a tulajdonosok 
számára, amelyet a közgyűlés elé terjesztettek. A javadalmazási nyilatkozatban bemutatták az 
igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjainak díjazását, továbbá azokat az irányelveket, amelyek 
alapján a tevékenységüket értékelik, és díjazásukat megállapítják. A tájékoztatás része az 
igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság testületi szintű javadalmazására vonatkozó információk 
közzététele, kifejtve a fix és a változó alkotóelemeket, egyéb juttatásokat, továbbá a javadalmazási rendszer 
alapelveinek ismertetése és ezek lényeges változásai az előző pénzügyi évvel való összehasonlításban.  
Igen Nem  
Magyarázat: A Javadalmazási Politikát az MTB Zrt. mint Integrációs Üzleti Irányító Szervezet Igazgatósága 
határozza meg, amelyet közvetlen hatályú szabályzat formájában ad ki. A szabályzat valamennyi Szövetkezeti 
Hitelintézetre, így a Takarék Jelzálogbank Nyrt.-re is kötelező. Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai fix 
díjazásban részesülnek, amelyről a közgyűlés dönt. 
 
1.6.1.1. A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.6.1.2. A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontokat és a befektetők tájékoztatását szem előtt 
tartva alakítja ki.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.6.2.1. A társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső szabályozással, amely kiterjed az 
Ajánlások 1.6.2 pontjában felsorolt információk kezelésére.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.6.2.2. A társaság belső szabályozása kitér a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős események 
minősítésére.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.6.2.3. Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.  
Igen Nem  
Magyarázat: Az Igazgatóság meghatározta a nyilvánosságra hozatali irányelveit és a menedzsment útján 
figyelmet fordít a betartásukra. 
 
1.6.2.4. A társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét közzétette.  
Igen Nem  
Magyarázat: Az Igazgatóság meghatározta a nyilvánosságra hozatali irányelveit és a menedzsment útján 
figyelmet fordít a betartásukra. 
 
1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
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1.6.4. A társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekeltekkel kapcsolatos 
irányelveit.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.6.5. A társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság/igazgatótanács, a 
felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.6.6. A társaság nyilvánosságra hozta a megfelelő információkat az igazgatóság/igazgatótanács, a 
felügyelőbizottság és a menedzsment munkájáról, ezek értékeléséről és a tárgyévi változásokról.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.6.7.1. A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta 
javadalmazási irányelveit.  
Igen Nem  
Magyarázat: A Javadalmazási Politikát az MTB Zrt. . mint Integrációs Üzleti Irányító SzervezetIgazgatósága 
határozza meg, amelyet közvetlen hatályú szabályzat formájában ad ki. A szabályzat valamennyi Szövetkezeti 
Hitelintézetre, így a Takarék Jelzálogbank Nyrt.-re is kötelező. 
 
1.6.7.2. A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta 
javadalmazási nyilatkozatát.  
Igen Nem  
Magyarázat: A Javadalmazási Politikát az MTB Zrt. . mint Integrációs Üzleti Irányító Szervezet Igazgatósága 
határozza meg, amelyet közvetlen hatályú szabályzat formájában ad ki. 
 
1.6.8. A társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, továbbá a főbb 
kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó tájékoztatását.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.6.9.1. A társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír 
kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.6.9.2. A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság 
értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét 
az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.6.10. A társaság közzétette igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak 
bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja.  
Igen Nem  
Magyarázat: 2019-ben nem merült fel ilyen eset. 
 
2.1.1. A társaság alapszabálya egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz a közgyűlés és az 
igazgatóság/igazgatótanács feladatairól és hatásköréről.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
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2.2.1. Az igazgatóság/igazgatótanács rendelkezik ügyrenddel, amely meghatározza az ülések előkészítésével, 
lebonyolításával és az elfogadott határozatokkal kapcsolatos teendőket, valamint az igazgatóság/igazgatótanács 
működését érintő egyéb kérdéseket.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.2.2. Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást, a díjazás kialakításának elveit a 
társaság nyilvánosságra hozza.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.3.1. A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését, hatáskörét és 
feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság 
eljár.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.4.1.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres 
gyakorisággal ülést tartott.  
Igen Nem  
Magyarázat: 
 
2.4.1.2. Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem 
tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.4.2.1. A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt munkanappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés 
előterjesztéseihez.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.4.2.2. A társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az 
igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelőbizottság dokumentációjának, határozatainak kezelését.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.4.3. Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti 
részvétele.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács illetve a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható 
módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra 
kerültek.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.5.2. A testületek összetétele, létszáma megfelel az Ajánlások 2.5.2 pontjában meghatározott elveknek.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.5.3. A társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok megismerhessék a társaság 
felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat.  
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Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.6.1. Az igazgatótanács / felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves felelős társaságirányítási jelentés 
elkészítésével kapcsolatban) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tekintett tagjaitól.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.6.2. A társaság tájékoztatást ad azokról az eszközökről, amelyek biztosítják, hogy az igazgatóság / 
igazgatótanács objektíven értékeli a menedzsment tevékenységét.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.6.3. A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács / felügyelőbizottság függetlenségével 
kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.  
Igen Nem  
Magyarázat: Önálló dokumentum nem szerepel a vezető állású személyek függetlenségéről a honlapon, azonban 
mind az Igazgatóság, mind a Felügyelő Bizottság Ügyrendje tartalmazza az összeférhetetlenségi és 
függetlenségi kritériumokat az adott testület tagjai vonatkozásában. A testületek ügyrendjei megtalálhatóak a 
Társaság honlapján 
 
2.6.4. A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző öt évben a társaság 
igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel 
biztosításának eseteit.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.7.1. Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot 
(felügyelőbizottságot / auditbizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) valamely ügyletével 
kapcsolatban neki (illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy hozzátartozójának) olyan jelentős 
személyes érdekeltsége állt fenn, amely miatt nem független.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.7.2. A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság 
(illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket, megbízásokat a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de 
az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le, és kerültek 
jóváhagyásra.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.7.3. A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a 
cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tisztségre vonatkozó felkérést.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.7.4. Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes 
információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyeli ezek betartását.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.8.1. A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / 
felügyelőbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.  
Igen Nem  
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Magyarázat:  
 
2.8.2. A belső ellenőrzés korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges minden információhoz.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.8.3. A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontrollok rendszerének működéséről.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.8.4. A társaság rendelkezik megfelelőség biztosítási (compliance) funkcióval.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.8.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes 
kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.8.5.2. A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások 
hatékonyságáról.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.8.6. Az igazgatóság/igazgatótanács az érintett területek bevonásával kidolgozta az ágazati és társasági 
sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.8.7. Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket, 
amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság 
kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.8.8. A belső kontroll rendszerek funkciói legalább egyszer beszámoltak az arra jogosult testületnek a belső 
kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
2.9.2. Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal 
meghívta a társaság könyvvizsgálóját.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
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A Javaslatoknak való megfelelés szintje  
 
A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem).  
 
1.1.3. A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a részvényes szavazati jogát távollétében is 
gyakorolhassa.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
1.2.4. A társaság a részvényesek által kezdeményezett közgyűlés helyszínét és időpontját a kezdeményező 
részvényesek indítványának figyelembevételével határozta meg.  
Igen Nem  
Magyarázat: 2019-ben nem került sor részvényesek által kezdeményezett közgyűlés megtartására. 
 
1.2.5. A társaság által alkalmazott szavazati eljárás biztosítja a szavazás eredményének egyértelmű, világos és 
gyors megállapítását, elektronikus szavazás esetén annak hitelességét, megbízhatóságát.  
Igen Nem  
Magyarázat: 
 
1.3.1.1. Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.  
Igen Nem  
Magyarázat:   
 
1.3.1.2. Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság esetleges távolmaradásáról a közgyűlés elnöke 
még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt megfelelő tájékoztatást adott.  
Igen Nem  
Magyarázat:   
 
1.3.2.1. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság/ igazgatótanács 
elnökének kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson, 
ha vélelmezik, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, 
a közgyűlési döntések meghozatalát. 
Igen Nem  
Magyarázat:   
 
1.3.2.2. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein a társaság napirendi pontok 
kiegészítését kérő részvényeseinek kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési 
jogkörrel meghívást kaphasson.  
Igen Nem  
Magyarázat:   
 
1.3.6. A társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, közérthető és 
szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves működésével kapcsolatos lényeges 
információkat.  
Igen Nem  
Magyarázat:   
 
1.4.1. A társaság az 1.4.1. pontban foglaltak szerint 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára 
az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.  
Igen Nem  
Magyarázat: A társaság 2019. évben nem fizetett osztalékot. 
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1.6.11. A társaság a tájékoztatásait az 1.6.11 pont rendelkezéseinek megfelelően angol nyelven is közzétette.  
Igen Nem  
Magyarázat:   
 
1.6.12. A társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatta befektetőit működéséről, pénzügyi és 
vagyoni helyzetéről.  
Igen Nem  
Magyarázat: A társaság a Hpt. rendelkezéseinek megfelelően félévente teszi közzé jelentését. 
 
2.9.1. A társaság rendelkezik a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak az 
igénybevétele esetén követendő belső eljárásokról.  
Igen Nem  
Magyarázat:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Előterjesztés: 

 

1. A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a 

„Társaság”) alapszabályának (a továbbiakban az „Alapszabály”) módosítása a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), valamint az Alapszabály 12.3. a) pontja 

alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.  

 

2. Az Alapszabály módosítása részben technikai jellegű módosításokat tartalmaz, arra 

tekintettel, hogy a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú 

jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (továbbiakban: Szhitv.) 

módosítása folytán a „Központi Bank” megnevezése „integrációs üzleti irányító szervezet” 

elnevezésre változott, 2019. évben az integrációs üzleti irányító szervezet jogkörében eljáró 

pénzügyi intézmény MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság elnevezésre változtatta a nevét, továbbá a Társaság honlapjának címe 2020. 

április 1. napjával megváltozik. A technikai jellegű módosításokhoz kapcsolódóan az 

előterjesztés külön indokolást nem tartalmaz. 

 

Az Alapszabálynak a közgyűlés, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság jogkörét érintő 

érdemi módosításokhoz az előterjesztés külön indokolást tartalmaz. 

 

Az alábbiakban az előterjesztés részletesen bemutatja az Alapszabály módosításait: 

 

„PREAMBULUM 

 

Az Integrációs Szervezet, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a Magyar 

Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet vagy MNB) határozatában megállapított 

szövetkezeti hitelintézetek – így a Társaság is – összevont felügyelet alá tartoznak. 

 

11. A közgyűlés 

 

11.3. A közgyűlést a jogszabályban vagy a jelen Alapszabályban meghatározott kivételekkel 

az igazgatóság hívja össze – az Igazgatóság által megküldött meghívóban meghatározott 

helyszínre illetve a helyszínre vonatkozó igazgatósági döntés hiányában a Társaság 

székhelyére -, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, vagy az 

Alapszabály, illetve jogszabályi rendelkezés előírja. A Szhitv. alapján az igazgatóság köteles 

abban az esetben is összehívni – a legrövidebb időn belül – a Társaság közgyűlését, 

amennyiben az Integrációs Szervezet Igazgatósága, illetve az Központi Bank Integrációs 

üzleti irányító szervezet Igazgatósága kezdeményezte a közgyűlés tartását a vezető 

tisztségviselők tisztújítása tárgyában. 

 

11.4. A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlésről az Központi 

Bank Integrációs üzleti irányító szervezetet és az Integrációs Szervezetet előzetesen, a 

meghívó közzétételével egyidejűleg értesíteni kell. Az értesítéshez csatolni kell a meghívót, 

valamint a napirendekre vonatkozóan az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat, 

amennyiben vannak ilyenek. Az Integrációs Szervezet ügyvezetése indokolt esetben az 

értesítéstől számított 5 napon belül felhívhatja a Társaságot arra, hogy az Integrációs 

Szervezet által megjelölt, előterjesztést nem tartalmazó napirendi pontokhoz készítsen írásbeli 

előterjesztést.  Az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet és az Integrációs 

Szervezet képviselője a Társaság közgyűlésén jogosult tanácskozási joggal részt venni. 
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12. A közgyűlés hatásköre, a határozathozatal rendje, a szavazati jog gyakorlása 

12.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

v) a javadalmazási irányelvek elfogadása, melyet annak elfogadásától számított 30 napon 

belül a Társaság hivatalos honlapján nyilvánosságra kell hozni; 

 

Indokolás: Az Integrációs üzleti irányító szervezet közvetlen hatályú szabályzat formájában 

csoportszintű Javadalmazási Politikát ad ki, amelyet az Integráció valamennyi tagjának 

alkalmaznia kell. Erre figyelemmel a Társaság közgyűlése nem dönthet külön javadalmazási 

irányelvek elfogadásáról. 

 

12.5. Amennyiben valamely közgyűlési döntés meghozatalához az Szhitv., vagy az 

Integrációs Szervezet alapszabálya értelmében az Integrációs Szervezet, vagy az Központi 

Bank Integrációs üzleti irányító szervezet hozzájárulása vagy jóváhagyása szükséges, a 

Társaság ügyvezetése gondoskodik a szükséges engedélyek megszerzése iránt. 

 

13. A közgyűlés tisztségviselői és munkája 

 

13.3. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és azt az erre 

megválasztott egy jelen lévő részvényes hitelesíti. A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a 

közgyűlést követő 15 napon belül meg kell küldeni az Központi Bank Integrációs üzleti 

irányító szervezet, az Integrációs Szervezet és a Felügyelet részére. 

 

14. Az igazgatóság 

 

14.5. Az igazgatóság tagja – az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet, a 

Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó egyéb jogi személy vagy nyilvánosan 

működő részvénytársaság kivételével – nem szerezhet részesedést a Társaságéval azonos 

főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban, továbbá – ide nem értve az Központi 

Bank Integrációs üzleti irányító szervezetet és a Társasággal összevont alapú felügyelet alá 

tartozó egyéb jogi személyt –, nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos 

főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban kivéve, ha ehhez a közgyűlés hozzájárul. 

Az igazgatóság tagja és hozzátartozója – jogszabályban meghatározott kivétellel – nem köthet 

a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyletet. A Társaság 

vezető tisztségviselője korlátozás nélkül lehet vezető tisztségviselő olyan – a Társasággal 

összevont alapú felügyelet alá tartozó – jogi személyben, amely főtevékenységként 

ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Társaság vezető 

tisztségviselője új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 

15 napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaságot. 

 

14.10. Az igazgatóság legalább háromhavonta egyszer ülést tart, az igazgatóság elnöke 

azonban bármikor összehívhatja az igazgatóságot. Az elnök köteles összehívni az 

igazgatóságot, ha két tag azt kéri, illetőleg a jogszabályban előírt esetekben. Az üléseket az 

elnök vagy az általa megbízott igazgatósági tag az ülés időpontja előtt legalább 5 

munkanappal továbbított meghívó útján hívja össze. Az igazgatóság elnöke előzetesen, a 

meghívónak a tagoknak történő megküldésével egyidőben, de legalább 5 munkanappal az ülés 

megtartása előtt, a meghívónak és az itt meghatározott csatolt anyagoknak a megküldésével 

értesíti az Integrációs Szervezetet és az Központi Bank Integrációs üzleti irányító 

szervezetet az igazgatóság üléséről, amely szervezetek meghatalmazott képviselői jogosultak 

az igazgatóság ülésén tanácskozási joggal részt venni. A meghívóban közölni kell az ülés 
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napirendjét, a meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a 

kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek. Az Integrációs Szervezet ügyvezetése 

indokolt esetben az értesítéstől számított 3 munkanapon belül felhívhatja a Társaságot arra, 

hogy az Integrációs Szervezet által megjelölt napirendi pontokhoz készítsen írásbeli 

előterjesztést. A napirenden nem szereplő ügyben az ülés csak akkor hozhat határozatot, ha 

minden tag, vagy az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet vagy az Integrációs 

Szervezet képviselője az ülésen jelen van – vagy azon telefonösszeköttetés vagy 

videokonferencia (elektronikus hírközlő eszköz) útján részt vesz –, és a napirenden nem 

szereplő kérdés megtárgyalásához hozzájárul. Az igazgatóság nem hozhat érvényes 

határozatot e kötelezettségek megsértése esetén. Az igazgatóság ülésén a felügyelőbizottság 

elnöke vagy az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag állandó meghívottként vesz részt. 

 

14.13. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke, két jelen lévő további igazgatósági tag és a 

jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet valamennyi igazgatósági tagnak és a 

felügyelőbizottság elnökének, továbbá az Integrációs Szervezetnek és az Központi Bank 

Integrációs üzleti irányító szervezetnek az ülést követő 15 napon belül – függetlenül attól, 

hogy az ülésen részt vett-e – meg kell küldeni. 

 

14.15. Ülésen kívül – azaz ülés összehívása és tartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, 

elektronikus üzenet útján, vagy más hasonló módon – az igazgatóság csak akkor hozhat 

érvényes határozatot, ha az igazgatósági tagok több mint fele szavazatát teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalja, és azt – az igazgatóság tagjai részére az ülésen kívüli 

határozathozatalra történő felhívás és a kapcsolódó dokumentumok (így különösen az 

előterjesztések és szavazólapok) megküldését követő – 2 munkanapon belül megküldi a 

Társaság székhelyére.  

 

A 14.10. pontban foglaltak közül az Integrációs Szervezet és az Központi Bank Integrációs 

üzleti irányító szervezet előzetes értesítésére vonatkozó rendelkezések megfelelően 

alkalmazandóak az ülésen kívül hozott határozatok esetében is azzal, hogy az Központi Bank 

Integrációs üzleti irányító szervezet, illetve az Integrációs Szervezet ezirányú kérése esetén 

testületi ülést kell tartani. Az igazgatóság nem hozhat érvényes határozatot az e 

kötelezettségek megsértése esetén. 

 

14.18. Az igazgatóság köteles 

…….. 

 

- a hatálybalépés napját követő 15 napon belül megküldeni minden olyan szabályzatát, 

amelyet az Integrációs Szervezet vagy az Központi Bank Integrációs üzleti irányító 

szervezet által kiadott szabályzat előír. 

 

14.19.4. Csoportirányítással, Társaságalapítással, befektetésekkel kapcsolatos hatáskörök: 

 

Indokolás: A Társaság már nem tölt be csoportirányítói szerepet, ezért szükséges volt a pont 

címének a megváltoztatása. 

 

14.19.7. Egyéb hatáskörök: 

a) a csoportszintű Javadalmazási Politika végrehajtása; 
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Indokolás: Az Integrációs üzleti irányító szervezet által kiadott csoportszintű Javadalmazási 

Politika az Igazgatóság hatáskörébe utalja annak végrehajtását, ezért az Igazgatóság egyéb 

hatáskörei pont alatt új alponttal került kiegészítésre. 

 

15. A felügyelőbizottság 

 

15.9. Az üléseket az elnök hívja össze elektronikus üzenetként, vagy okirati formában 

továbbított meghívó útján. A felügyelőbizottság üléséről az Központi Bank Integrációs üzleti 

irányító szervezetet és az Integrációs Szervezetet előzetesen, a meghívó felügyelőbizottsági 

tagoknak történő megküldésével egyidejűleg, de legalább 5 munkanappal az ülés előtt, a 

meghívónak és a jelen pontban írottak szerint csatolt anyagoknak a megküldésével, értesíteni 

kell. A meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a 

kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek és elektronikus vagy nyomtatott formában 

el kell juttatni a felügyelőbizottság tagjához, az Központi Bank Integrációs üzleti irányító 

szervezethez és az Integrációs Szervezethez. A napirenden nem szereplő ügyben az ülés csak 

akkor hozhat határozatot, ha minden tag vagy az Központi Bank Integrációs üzleti irányító 

szervezet vagy az Integrációs Szervezet képviselője az ülésen jelen van – vagy azon 

telefonösszeköttetés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő eszköz) útján részt vesz –, 

és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához hozzájárul. Az Központi Bank 

Integrációs üzleti irányító szervezet továbbá az Integrációs Szervezet képviselői jogosultak 

felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt venni. A felügyelőbizottság nem hozhat 

érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén. 

 

15.10. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen 

van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A felügyelőbizottság nem 

határozatképes, ha az Integrációs Szervezetet és az Központi Bank Integrációs üzleti 

irányító szervezetet a felügyelőbizottság ülésére a napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok, 

előterjesztések és a meghívó megküldésével nem hívták meg legalább 5 munkanappal az ülés 

előtt. 

 

15.14. Ülésen kívül – azaz ülés összehívása és tartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, 

elektronikus üzenet útján, vagy más hasonló módon a felügyelőbizottság csak akkor hozhat 

érvényes határozatot, ha a felügyelő bizottsági tagok több mint fele szavazatát teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalja, és azt – a felügyelőbizottság tagjai részére az ülésen kívüli 

határozathozatalra történő felhívás és a kapcsolódó dokumentumok (így különösen az 

előterjesztések és szavazólapok) megküldését követő – 2 munkanapon belül megküldi a 

Társaság székhelyére. 

 

A 15.9 pontban foglaltak közül az Integrációs Szervezet és az Központi Bank Integrációs 

üzleti irányító szervezet előzetes értesítésére vonatkozó rendelkezések megfelelően 

alkalmazandóak az ülésen kívül hozott határozatok esetében is azzal, hogy az Központi Bank 

Integrációs üzleti irányító szervezet, illetve az Integrációs Szervezet ezirányú kérése esetén 

testületi ülést kell tartani. A felügyelőbizottság nem hozhat érvényes határozatot az e 

kötelezettségek megsértése esetén. 

 

15.16. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében az 

igazgatóság tagjaitól és a Társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság 

könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. A 

felügyelőbizottság részére a Társaság hozzáférést biztosít a hitelintézet kockázataira 

vonatkozó információkhoz, a kockázati ellenőrzés funkcióhoz és a külső szakértők 
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véleményéhez. A felügyelőbizottság bármely tagja indítványozhatja jelentés készítését, vagy 

felvilágosítást kérhet a felügyelőbizottság ülésén szóban, vagy ülésen kívül írásban, a 

felügyelőbizottság elnökének és az igazgatóság elnökének címzett kérelemben. A kért 

jelentést, illetve a felvilágosítást a felügyelőbizottság ülésétől, vagy az írásbeli kérelem 

kézhezvételétől számított 15 napon belül kell a felügyelőbizottság elnökének írásban 

megküldeni. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaságnak a Nemzetközi 

Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti a számvitelről szóló törvény szerinti 

beszámolóját, az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatot, továbbá minden olyan 

előterjesztést, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Vizsgálatának 

eredményét a felügyelőbizottság elnöke ismerteti. A felügyelőbizottság írásbeli jelentésének 

ismerete nélkül a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról az IFRS szerint készített 

beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés érvényesen nem hozhat 

határozatot. 

 

15.17. A felügyelőbizottság feladata – a 15.16. ponton túlmenően – különösen 

 

d) a számviteli törvény szerinti beszámoló a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardok („IFRS”) szerinti beszámoló véleményezése és könyvvizsgálatának nyomon 

követése; 

 

Indokolás: A Társaság 2019. évtől kezdődően az IFRS-ek szerint készíti éves beszámolóját, 

ezért vált szükségessé a módosítás.  

 

l) a csoportszintű javadalmazási Javadalmazási politika Politika elveinek elfogadása 

és felülvizsgálata; 

m) . döntés az Igazgatóság munkaviszonyban álló tagjainak javadalmazásáról 

(kivéve a tiszteletdíj). 

n)  a belső ellenőrzés, a compliance és a kockázatkezelés vezetői javadalmazásának 

felügyelete. 

 

Indokolás: Az Integrációs üzleti irányító szervezet által kiadott csoportszintű Javadalmazási 

Politika a Felügyelőbizottság hatáskörébe annak elfogadását, az Igazgatóság 

munkaviszonyban álló tagjainak javadalmazásáról való döntés, továbbá a a belső ellenőrzés, 

a compliance és a kockázatkezelés vezetői javadalmazásának felügyeletét, ezért ezen 

hatáskörökkel szükséges kiegészíteni az Alapszabályt. 

 

15.18. A felügyelőbizottság elnöke – a bizottsági ülést követő 10 napon belül – köteles 

megküldeni a Felügyelethez, 15 napon belül pedig az Integrációs Szervezethez és az Központi 

Bank Integrációs üzleti irányító szervezethez azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, 

illetőleg jelentéseket, amelyek a felügyelőbizottság által tárgyalt olyan napirendi pontra 

vonatkoznak, amelynek tárgya a Társaság belső szabályzatainak súlyos megsértése vagy az 

irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság. 

 

16. Audit Bizottság 

 

16.2. Az Audit Bizottság a felügyelőbizottság a pénzügyi beszámolórendszer 

ellenőrzésében, a kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti. Ennek 

megfelelően az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik: 
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a) a számviteli törvény szerinti beszámoló a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardok („IFRS”) szerinti beszámoló véleményezése és könyvvizsgálatának nyomon 

követése; 

 

Indokolás: A Társaság 2019. évtől kezdődően az IFRS-ek szerint készíti éves beszámolóját, 

ezért vált szükségessé a módosítás.  

 

17. Állandó könyvvizsgáló 

 

17.1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik. Az állandó könyvvizsgálót – a 

Társaság törvényes működésének biztosítására és az ügyvezetés ellenőrzése érdekében – a 

közgyűlés választja legfeljebb 5 éves időtartamra az Központi Bank Integrációs üzleti 

irányító szervezet által közzétett névjegyzékből. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának 

időtartama nem lehet rövidebb, mint a közgyűlés által történt megválasztásától a következő 

beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak. 

 

17.6. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy az állandó könyvvizsgálatot szabályszerűen 

elvégezze és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a 

Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardok („IFRS”) beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, és megbízható, valós 

képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági 

eredményeiről. 

 

Indokolás: A Társaság 2019. évtől kezdődően az IFRS-ek szerint készíti éves beszámolóját, 

ezért vált szükségessé a módosítás.  

 

17.7. Az állandó könyvvizsgálót a Társaság közgyűlésének a Társaság számviteli törvény 

szerinti beszámolóját Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti 

beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. Az állandó könyvvizsgáló az ülésen köteles 

részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza. 

 

Indokolás: A Társaság 2019. évtől kezdődően az IFRS-ek szerint készíti éves beszámolóját, 

ezért vált szükségessé a módosítás.  

 

17.8. Amennyiben az állandó könyvvizsgáló észleli, hogy a Társaság éves beszámolója nem 

felel meg a jogszabályoknak vagy nem ad megbízható és valós képet a Társaság vagyoni, 

pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, vagy működésének eredményéről, úgy a külön törvényben 

meghatározott jogkövetkezményeken túlmenően ezen megállapításairól legkésőbb az észlelést 

követő 3 munkanapon belül köteles értesíteni az Audit Bizottságot, Felügyeletet, az 

Integrációs Szervezetet, illetve az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezetet. 

 

17.10. Az állandó könyvvizsgálónak a Hpt. 263. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozó 

megállapításait külön kiegészítő jelentésben kell rögzítenie, és ezt a Társaság 

igazgatóságának, az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság elnökének, a Felügyeletnek, valamint 

az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezetnek és az Integrációs Szervezetnek 

legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell küldenie. 

 

22. Jogviták 
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A Társaság a társasági határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok szerint is 

bírósághoz fordulhat az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet 

Igazgatóságának Szhitv. szerinti döntésével vagy utasításával szemben. A bírósághoz 

fordulásnak nincsen halasztó hatálya, a döntés vagy utasítás attól függetlenül az abban 

megjelölt határidőben végrehajtandó.” 

 

23. Hirdetmény 

 

A Társaság hirdetményeit saját honlapján (www.takarek.hu www.takarekjzb.hu), az MNB 

által működtetett honlapon (www.kozzetetelek.hu), illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján 

teszi közzé. Jogszabályban vagy jelen Alapszabályban meghatározott esetekben a Társaság 

egyes hirdetményeit a Cégközlönyben is közzéteszi. A hirdetmények Társaság honlapján 

történő közzététele minden egyéb közzétételi kötelezettséget helyettesít azokban az esetekben, 

amelyekben a jogszabályok, illetve a vonatkozó egyéb szabályzatok azt lehetővé teszik.” 

 

3. Tekintettel arra, hogy az Alapszabály az Igazgatóság jogkörét érintően tartalmaz a Hpt. 23. 

§ e) pontjának hatálya alá tartozó módosítást, ezért az Alapszabály hatályba lépéséhez a 

Magyar Nemzeti Bank engedélye szükséges. Erre figyelemmel a Társaság Igazgatósága 

javasolja, hogy az Alapszabály módosítása a Magyar Nemzeti Bank engedélyének 

kézhezvétele napján lépjen hatályba. 

 

A Felügyelő Bizottság egyetért az Igazgatóság javaslatával. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) 

Közgyűlése („Közgyűlés”) a Társaság Alapszabályának az alábbiak szerinti 

módosítását elfogadja azzal, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapszabály a  Magyar Nemzeti Bank engedélyének kézhezvétele napján lép hatályba. 

 

„PREAMBULUM 

 

Az Integrációs Szervezet, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a Magyar 

Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet vagy MNB) határozatában megállapított 

szövetkezeti hitelintézetek – így a Társaság is – összevont felügyelet alá tartoznak. 

 

11. A közgyűlés 

 

11.3. A közgyűlést a jogszabályban vagy a jelen Alapszabályban meghatározott 

kivételekkel az igazgatóság hívja össze – az Igazgatóság által megküldött meghívóban 

meghatározott helyszínre illetve a helyszínre vonatkozó igazgatósági döntés hiányában 

a Társaság székhelyére -, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek 

tartja, vagy az Alapszabály, illetve jogszabályi rendelkezés előírja. A Szhitv. alapján az 

igazgatóság köteles abban az esetben is összehívni – a legrövidebb időn belül – a 

Társaság közgyűlését, amennyiben az Integrációs Szervezet Igazgatósága, illetve az 

Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet Igazgatósága kezdeményezte a 

közgyűlés tartását a vezető tisztségviselők tisztújítása tárgyában. 
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11.4. A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlésről az 

Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezetet és az Integrációs Szervezetet 

előzetesen, a meghívó közzétételével egyidejűleg értesíteni kell. Az értesítéshez csatolni 

kell a meghívót, valamint a napirendekre vonatkozóan az előterjesztéseket és a 

kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek. Az Integrációs Szervezet 

ügyvezetése indokolt esetben az értesítéstől számított 5 napon belül felhívhatja a 

Társaságot arra, hogy az Integrációs Szervezet által megjelölt, előterjesztést nem 

tartalmazó napirendi pontokhoz készítsen írásbeli előterjesztést.  Az Központi Bank 

Integrációs üzleti irányító szervezet és az Integrációs Szervezet képviselője a Társaság 

közgyűlésén jogosult tanácskozási joggal részt venni. 

 

12. A közgyűlés hatásköre, a határozathozatal rendje, a szavazati jog gyakorlása 

12.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

v) a javadalmazási irányelvek elfogadása, melyet annak elfogadásától számított 

30 napon belül a Társaság hivatalos honlapján nyilvánosságra kell hozni; 

 

12.5. Amennyiben valamely közgyűlési döntés meghozatalához az Szhitv., vagy az 

Integrációs Szervezet alapszabálya értelmében az Integrációs Szervezet, vagy az 

Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet hozzájárulása vagy jóváhagyása 

szükséges, a Társaság ügyvezetése gondoskodik a szükséges engedélyek megszerzése 

iránt. 

 

13. A közgyűlés tisztségviselői és munkája 

 

13.3. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és azt az 

erre megválasztott egy jelen lévő részvényes hitelesíti. A közgyűlésről készült 

jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 15 napon belül meg kell küldeni az Központi Bank 

Integrációs üzleti irányító szervezet, az Integrációs Szervezet és a Felügyelet részére. 

 

14. Az igazgatóság 

 

14.5. Az igazgatóság tagja – az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet, 

a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó egyéb jogi személy vagy 

nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – nem szerezhet részesedést a 

Társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban, továbbá – 

ide nem értve az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezetet és a Társasággal 

összevont alapú felügyelet alá tartozó egyéb jogi személyt –, nem lehet vezető 

tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdasági 

társaságban kivéve, ha ehhez a közgyűlés hozzájárul. Az igazgatóság tagja és 

hozzátartozója – jogszabályban meghatározott kivétellel – nem köthet a saját nevében 

vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyletet. A Társaság vezető 

tisztségviselője korlátozás nélkül lehet vezető tisztségviselő olyan – a Társasággal 

összevont alapú felügyelet alá tartozó – jogi személyben, amely főtevékenységként 

ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Társaság vezető 

tisztségviselője új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától 

számított 15 napon belül köteles e tényről értesíteni a Társaságot. 

 

14.10. Az igazgatóság legalább háromhavonta egyszer ülést tart, az igazgatóság 

elnöke azonban bármikor összehívhatja az igazgatóságot. Az elnök köteles összehívni az 
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igazgatóságot, ha két tag azt kéri, illetőleg a jogszabályban előírt esetekben. Az üléseket 

az elnök vagy az általa megbízott igazgatósági tag az ülés időpontja előtt legalább 5 

munkanappal továbbított meghívó útján hívja össze. Az igazgatóság elnöke előzetesen, a 

meghívónak a tagoknak történő megküldésével egyidőben, de legalább 5 munkanappal 

az ülés megtartása előtt, a meghívónak és az itt meghatározott csatolt anyagoknak a 

megküldésével értesíti az Integrációs Szervezetet és az Központi Bank Integrációs üzleti 

irányító szervezetet az igazgatóság üléséről, amely szervezetek meghatalmazott 

képviselői jogosultak az igazgatóság ülésén tanácskozási joggal részt venni. A 

meghívóban közölni kell az ülés napirendjét, a meghívóhoz csatolni kell minden 

napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben 

vannak ilyenek. Az Integrációs Szervezet ügyvezetése indokolt esetben az értesítéstől 

számított 3 munkanapon belül felhívhatja a Társaságot arra, hogy az Integrációs 

Szervezet által megjelölt napirendi pontokhoz készítsen írásbeli előterjesztést. A 

napirenden nem szereplő ügyben az ülés csak akkor hozhat határozatot, ha minden tag, 

vagy az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet vagy az Integrációs 

Szervezet képviselője az ülésen jelen van – vagy azon telefonösszeköttetés vagy 

videokonferencia (elektronikus hírközlő eszköz) útján részt vesz –, és a napirenden nem 

szereplő kérdés megtárgyalásához hozzájárul. Az igazgatóság nem hozhat érvényes 

határozatot e kötelezettségek megsértése esetén. Az igazgatóság ülésén a 

felügyelőbizottság elnöke vagy az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag állandó 

meghívottként vesz részt. 

 

14.13. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke, két jelen lévő további igazgatósági tag és a 

jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet valamennyi igazgatósági tagnak és a 

felügyelőbizottság elnökének, továbbá az Integrációs Szervezetnek és az Központi Bank 

Integrációs üzleti irányító szervezetnek az ülést követő 15 napon belül – függetlenül 

attól, hogy az ülésen részt vett-e – meg kell küldeni. 

 

14.15. Ülésen kívül – azaz ülés összehívása és tartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, 

elektronikus üzenet útján, vagy más hasonló módon – az igazgatóság csak akkor hozhat 

érvényes határozatot, ha az igazgatósági tagok több mint fele szavazatát teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalja, és azt – az igazgatóság tagjai részére az ülésen kívüli 

határozathozatalra történő felhívás és a kapcsolódó dokumentumok (így különösen az 

előterjesztések és szavazólapok) megküldését követő – 2 munkanapon belül megküldi a 

Társaság székhelyére.  

 

A 14.10. pontban foglaltak közül az Integrációs Szervezet és az Központi Bank 

Integrációs üzleti irányító szervezet előzetes értesítésére vonatkozó rendelkezések 

megfelelően alkalmazandóak az ülésen kívül hozott határozatok esetében is azzal, hogy 

az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet, illetve az Integrációs Szervezet 

ezirányú kérése esetén testületi ülést kell tartani. Az igazgatóság nem hozhat érvényes 

határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén. 

 

14.18. Az igazgatóság köteles 

…….. 

 

- a hatálybalépés napját követő 15 napon belül megküldeni minden olyan szabályzatát, 

amelyet az Integrációs Szervezet vagy az Központi Bank Integrációs üzleti irányító 

szervezet által kiadott szabályzat előír. 
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14.19.4. Csoportirányítással, Társaságalapítással, befektetésekkel kapcsolatos 

hatáskörök: 

 

14.19.7. Egyéb hatáskörök: 

a) a csoportszintű Javadalmazási Politika végrehajtása; 

 

15. A felügyelőbizottság 

 

15.9. Az üléseket az elnök hívja össze elektronikus üzenetként, vagy okirati formában 

továbbított meghívó útján. A felügyelőbizottság üléséről az Központi Bank Integrációs 

üzleti irányító szervezetet és az Integrációs Szervezetet előzetesen, a meghívó 

felügyelőbizottsági tagoknak történő megküldésével egyidejűleg, de legalább 5 

munkanappal az ülés előtt, a meghívónak és a jelen pontban írottak szerint csatolt 

anyagoknak a megküldésével, értesíteni kell. A meghívóhoz csatolni kell minden 

napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben 

vannak ilyenek és elektronikus vagy nyomtatott formában el kell juttatni a 

felügyelőbizottság tagjához, az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezethez 

és az Integrációs Szervezethez. A napirenden nem szereplő ügyben az ülés csak akkor 

hozhat határozatot, ha minden tag vagy az Központi Bank Integrációs üzleti irányító 

szervezet vagy az Integrációs Szervezet képviselője az ülésen jelen van – vagy azon 

telefonösszeköttetés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő eszköz) útján részt 

vesz –, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához hozzájárul. Az Központi 

Bank Integrációs üzleti irányító szervezet továbbá az Integrációs Szervezet képviselői 

jogosultak felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt venni. A 

felügyelőbizottság nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése 

esetén. 

 

15.10. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 

tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A felügyelőbizottság nem 

határozatképes, ha az Integrációs Szervezetet és az Központi Bank Integrációs üzleti 

irányító szervezetet a felügyelőbizottság ülésére a napirendi pontokhoz kapcsolódó 

anyagok, előterjesztések és a meghívó megküldésével nem hívták meg legalább 5 

munkanappal az ülés előtt. 

 

15.14. Ülésen kívül – azaz ülés összehívása és tartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, 

elektronikus üzenet útján, vagy más hasonló módon a felügyelőbizottság csak akkor 

hozhat érvényes határozatot, ha a felügyelő bizottsági tagok több mint fele szavazatát 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és azt – a felügyelőbizottság tagjai 

részére az ülésen kívüli határozathozatalra történő felhívás és a kapcsolódó 

dokumentumok (így különösen az előterjesztések és szavazólapok) megküldését követő – 

2 munkanapon belül megküldi a Társaság székhelyére. 

 

A 15.9 pontban foglaltak közül az Integrációs Szervezet és az Központi Bank 

Integrációs üzleti irányító szervezet előzetes értesítésére vonatkozó rendelkezések 

megfelelően alkalmazandóak az ülésen kívül hozott határozatok esetében is azzal, hogy 

az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet, illetve az Integrációs Szervezet 

ezirányú kérése esetén testületi ülést kell tartani. A felügyelőbizottság nem hozhat 

érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén. 
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15.16. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében az 

igazgatóság tagjaitól és a Társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a 

Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. A 

felügyelőbizottság részére a Társaság hozzáférést biztosít a hitelintézet kockázataira 

vonatkozó információkhoz, a kockázati ellenőrzés funkcióhoz és a külső szakértők 

véleményéhez. A felügyelőbizottság bármely tagja indítványozhatja jelentés készítését, 

vagy felvilágosítást kérhet a felügyelőbizottság ülésén szóban, vagy ülésen kívül 

írásban, a felügyelőbizottság elnökének és az igazgatóság elnökének címzett 

kérelemben. A kért jelentést, illetve a felvilágosítást a felügyelőbizottság ülésétől, vagy 

az írásbeli kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül kell a felügyelőbizottság 

elnökének írásban megküldeni. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a 

Társaságnak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti a 

számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóját, az adózott eredmény felhasználásáról 

szóló javaslatot, továbbá minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés hatáskörébe 

tartozó ügyre vonatkozik. Vizsgálatának eredményét a felügyelőbizottság elnöke 

ismerteti. A felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismerete nélkül a számvitelről szóló 

törvény szerinti beszámolóról az IFRS szerint készített beszámolóról és az adózott 

eredmény felhasználásáról a közgyűlés érvényesen nem hozhat határozatot. 

 

15.17. A felügyelőbizottság feladata – a 15.16. ponton túlmenően – különösen 

 

d) a számviteli törvény szerinti beszámoló a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardok („IFRS”) szerinti beszámoló véleményezése és könyvvizsgálatának nyomon 

követése; 

 

l) a csoportszintű javadalmazási Javadalmazási politika Politika elveinek 

elfogadása és felülvizsgálata; 

m) . döntés az Igazgatóság munkaviszonyban álló tagjainak javadalmazásáról 

(kivéve a tiszteletdíj). 

n)  a belső ellenőrzés, a compliance és a kockázatkezelés vezetői 

javadalmazásának felügyelete. 

 

15.18. A felügyelőbizottság elnöke – a bizottsági ülést követő 10 napon belül – köteles 

megküldeni a Felügyelethez, 15 napon belül pedig az Integrációs Szervezethez és az 

Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezethez azokat a jegyzőkönyveket, 

előterjesztéseket, illetőleg jelentéseket, amelyek a felügyelőbizottság által tárgyalt olyan 

napirendi pontra vonatkoznak, amelynek tárgya a Társaság belső szabályzatainak 

súlyos megsértése vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság. 

 

16. Audit Bizottság 

 

16.2. Az Audit Bizottság a felügyelőbizottság a pénzügyi beszámolórendszer 

ellenőrzésében, a kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti. 

Ennek megfelelően az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik: 

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardok („IFRS”) szerinti beszámoló véleményezése és könyvvizsgálatának nyomon 

követése; 

 

17. Állandó könyvvizsgáló 
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17.1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik. Az állandó könyvvizsgálót – a 

Társaság törvényes működésének biztosítására és az ügyvezetés ellenőrzése érdekében – 

a közgyűlés választja legfeljebb 5 éves időtartamra az Központi Bank Integrációs üzleti 

irányító szervezet által közzétett névjegyzékből. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának 

időtartama nem lehet rövidebb, mint a közgyűlés által történt megválasztásától a 

következő beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak. 

 

17.6. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy az állandó könyvvizsgálatot 

szabályszerűen elvégezze és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben 

foglaljon állást arról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) beszámolója megfelel-e a 

jogszabályoknak, és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és 

jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. 

 

17.7. Az állandó könyvvizsgálót a Társaság közgyűlésének a Társaság számviteli 

törvény szerinti beszámolóját Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) 

szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. Az állandó könyvvizsgáló az 

ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza. 

 

17.8. Amennyiben az állandó könyvvizsgáló észleli, hogy a Társaság éves 

beszámolója nem felel meg a jogszabályoknak vagy nem ad megbízható és valós képet a 

Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, vagy működésének eredményéről, 

úgy a külön törvényben meghatározott jogkövetkezményeken túlmenően ezen 

megállapításairól legkésőbb az észlelést követő 3 munkanapon belül köteles értesíteni 

az Audit Bizottságot, Felügyeletet, az Integrációs Szervezetet, illetve az Központi Bank 

Integrációs üzleti irányító szervezetet. 

 

17.10. Az állandó könyvvizsgálónak a Hpt. 263. § (1) bekezdésében foglaltakra 

vonatkozó megállapításait külön kiegészítő jelentésben kell rögzítenie, és ezt a Társaság 

igazgatóságának, az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság elnökének, a Felügyeletnek, 

valamint az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezetnek és az Integrációs 

Szervezetnek legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell küldenie. 

 

22. Jogviták 

 

A Társaság a társasági határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok 

szerint is bírósághoz fordulhat az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet 

Igazgatóságának Szhitv. szerinti döntésével vagy utasításával szemben. A bírósághoz 

fordulásnak nincsen halasztó hatálya, a döntés vagy utasítás attól függetlenül az abban 

megjelölt határidőben végrehajtandó. 

 

23. Hirdetmény 

 

A Társaság hirdetményeit saját honlapján (www.takarek.hu www.takarekjzb.hu), az 

MNB által működtetett honlapon (www.kozzetetelek.hu), illetve a Budapesti Értéktőzsde 

honlapján teszi közzé. Jogszabályban vagy jelen Alapszabályban meghatározott 

esetekben a Társaság egyes hirdetményeit a Cégközlönyben is közzéteszi. A 

hirdetmények Társaság honlapján történő közzététele minden egyéb közzétételi 

kötelezettséget helyettesít azokban az esetekben, amelyekben a jogszabályok, illetve a 

vonatkozó egyéb szabályzatok azt lehetővé teszik.” 



 

TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYRT. KÖZGYŰLÉS 2020. ÁPRILIS 28. 

AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA  14/14 

 

2. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a jelen határozatot, 

valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a cégbírósághoz a 

törvényi határidőben nyújtsa be. 
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A L A P S Z A B Á L Y  

 

PREA MBU LU M 

 

 

A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) a 

Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (továbbiakban: Integrációs Szervezet) 

tagjaként, és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. részvényeseként, a működési 

engedélyében foglaltak szerint, a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági 

tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvényben (továbbiakban: Szhitv.) 

meghatározott szövetkezeti hitelintézetként tevékenykedik. 

 

Az Integrációs Szervezet, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a Magyar Nemzeti 

Bank (továbbiakban: Felügyelet vagy MNB) határozatában megállapított szövetkezeti 

hitelintézetek – így a Társaság is – összevont felügyelet alá tartoznak. 

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben Szhitv., a hitelintézetekről és a 

pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.), a 

tőkepiacról szóló 2001. CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az 

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 

2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.), a jelzálog-hitelintézetekről és a 

jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.), valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadók. 

A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

 

1. A Társaság cégneve:  

 

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 

A Társaság idegen nyelvű cégnevei: 

 

angolul:  Takarék Mortgage Bank Co. Plc 

németül:  Takarék Hypothekenbank AG 

 

A Társaság rövidített cégneve:  Takarék Jelzálogbank Nyrt. 

 

2. A Társaság székhelye:  

 

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület 

 

3. A Társaság típusa: 

 

A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság. 

 

A Társaság a pénzügyi intézményeken belül elfoglalt helye szerint jelzálog-hitelintézet, mint 

szakosított hitelintézet. 
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4. A Társaság tevékenységi köre: 

 

4.1. A Társaság a Hpt. 3. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységét és 

a Hpt. 3. § (2) bekezdése szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységét, 

illetve a Hpt. 7. § (3) bekezdése szerinti tevékenységeit a Hpt., a Bszt., a Jht. és más, 

a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel összefüggő jogszabályok rendelkezései 

alapján annak keretei között, a Felügyelet engedélye alapján végzi. 

 

4.2. A Társaság tevékenységi köre(i), amelyet forintban, illetőleg devizában a Felügyelet 

345/1998. számú határozata(i) alapján végez, a következő: 

 

Főtevékenység: 

 

6492’08 Egyéb hitelnyújtás 

 

A Társaság a fenti tevékenységi körön belül is kizárólag a jelzálog-hitelintézetről és 

a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 3. §-a szerinti alábbi 

tevékenységeket végzi, nevezetesen:  

- visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása, ide nem értve a 

betét gyűjtését, 

- pénzkölcsön nyújtása, Magyarország vagy EGT tagállam területén levő ingatlanon 

alapított jelzálogjoggal biztosított fedezet mellett,  

- jelzálogjog kikötése nélküli kölcsönök nyújtása állami készfizető-kezesség vállalás 

esetén, 

- kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettségvállalása. 

 

Egyéb tevékenységek: 

 

6499’08 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés, nevezetesen: 

- kereskedelmi tevékenység a kamatláb-csereügylet, illetőleg devizaforrása 

árfolyamkockázatának fedezetére szolgáló deviza-csereügylet (swap) tekintetében. 

 

6619’08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 

 

5. Működési terület: 
 

A Társaság – a hatályos jogszabályok és a vonatkozó engedélyek keretei között – jogosult 

mind belföldön, mind külföldön a tevékenységét vagy annak egyes elemeit gyakorolni, 

illetve fiókintézetet, kirendeltséget vagy képviseletet létesíteni. 

 

6. Időtartam: 

 

A Társaság határozatlan időre alakult meg. Üzleti éve a Társaság alapításának évét kivéve 

megegyezik a naptári évvel, azzal, hogy az alapítás évében az üzleti év a Társaság 

alapításának a cégnyilvántartásba történő bejegyzése napján kezdődik. 
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A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, RÉSZVÉNYEI, RÉSZVÉNYESI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

 

7. Alaptőke 

 

7.1. A Társaság alaptőkéje 10.849.030.000,- Ft, azaz Tízmilliárd-

nyolcszáznegyvenkilencmillió-harmincezer forint, amely teljes egészében 

készpénzben került befizetésre. 

 

7.2. A Társaság alaptőkéjét akkor is felemelheti – kivéve az új részvények forgalomba 

hozatalával történő alaptőke-emelést –, ha a korábban kibocsátott valamennyi 

részvényének névértékét még nem fizették be teljesen. 

 

7.3. A Társaság közgyűlése határozatában felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke 

felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget 

(jóváhagyott alaptőke), amellyel az igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a közgyűlési 

határozatban megszabott, legfeljebb 5 éves időtartam alatt összesen felemelheti. A 

közgyűlés az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás eldöntése alkalmával 

határoz a 7.5. pont szerinti jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának esetleges kizárása 

vagy korlátozása kérdésében is. 

 

Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben 

feljogosítja és kötelezi az igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a 

törvény vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó 

döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt 

szükséges módosítását is. 

 

7.4. Az alaptőke felemelésekor a közgyűlés vagy az igazgatóság egyidejűleg úgy is 

határozhat, hogy a forgalomba hozandó új részvények vagy feltételes alaptőke-

emelés esetén a forgalomba hozandó átváltoztatható kötvények átvételére kizárólag a 

közgyűlési vagy igazgatósági határozatban kijelölt személy(ek) jogosultak (zártkörű 

alaptőke-emelés). 

 

7.5. A Társaság alaptőkéjének pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése során a 

Társaság részvényeseit (ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel 

azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkező részvényeseket), majd az 

átváltoztatható kötvények tulajdonosait a közgyűlési határozatban – igazgatósági 

hatáskörben történő alaptőke-emelés esetén az igazgatósági határozatban – 

meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg. 

   

A Társaság az Alapszabályban meghatározott közzétételi helyeken tájékoztatja a 

részvényeseket, illetve az átváltoztatható kötvények tulajdonosait a részvények 

átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a 

megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog 

érvényesítésére nyitva álló – 15 napos – időszak kezdő és zárónapjáról. 

 

A közgyűlés az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján azonban a jegyzési 

elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja vagy korlátozhatja. Az előterjesztésben be kell 

mutatni a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a 

részvények tervezett kibocsátási értékét. Az előterjesztés megtárgyalását az 

igazgatóságnak a közgyűlést összehívó meghívóban az alaptőke felemeléséről szóló 
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napirendi pont keretében, de azt megelőzően napirendre kell tűznie. A közgyűlés az 

alaptőke felemeléséről addig nem hozhat érvényesen határozatot, amíg a jegyzési 

elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása vagy korlátozása kérdésében nem döntött. Az 

igazgatóság a közgyűlési határozat cégbíróságnak történő megküldésével egyidejűleg 

gondoskodik a határozat tartalmának az Alapszabályban meghatározott közzétételi 

helyeken történő közzétételéről. 

 

8. Részvények 

 

8.1. A Társaság alaptőkéjét 80.163.440 db, azaz Nyolcvanmillió-

egyszázhatvanháromezer-négyszáznegyven darab, egyenként 100,- Ft, azaz Egyszáz 

forint névértékű részvény, valamint 2.832.686 db, azaz Kettőmillió-

nyolcszázharminckétezer-hatszáznyolcvanhat darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz 

Egyezer forint névértékű részvény testesíti meg.  

 

8.2. Az alaptőke részvényfajták és részvénytípusok szerinti megoszlása: 

 66.000.010 db, azaz Hatvanhatmillió-tíz darab, egyenként 100 Ft, azaz Egyszáz 

forint névértékű, összesen 6.600.001.000 Ft, azaz Hatmilliárd-hatszázmillió-

egyezer forint névértékű, "A" sorozatú törzsrészvény, 

 14.163.430 db, azaz Tizennégymillió-százhatvanháromezer-négyszázharminc 

darab, egyenként 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű, összesen 

1.416.343.000,- Ft, azaz Egymilliárd-négyszáztizenhatmillió-

háromszáznegyvenháromezer forint névértékű és 10.155.179.310,- Ft, azaz 

Tízmilliárd-egyszázötvenötmillió-egyszázhetvenkilencezer-háromszáztíz forint 

kibocsátási értékű „B” sorozatú elsőbbségi (osztalékelsőbbségi) részvény és 

 2.832.686 db, azaz Kettőmillió-nyolcszázharminckétezer-hatszáznyolcvanhat 

darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, összesen 

2.832.686.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-nyolcszázharminckétmillió-

hatszáznyolcvanhatezer forint névértékű és 20.310.358.620,- Ft, azaz 

Húszmilliárd-háromszáztízmillió-háromszázötvennyolcezer-hatszázhúsz forint 

kibocsátási értékű „C” sorozatú törzsrészvény. 

 

8.3. A Társaság részvényei az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok megtartásával 

dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra.  

 

9. A részvények átruházása, nyilvántartása 

 

9.1. A Társaság részvényei a hatályos jogszabályok és jelen Alapszabály keretei között 

szabadon átruházhatók, megszerzésükre és átruházásukra a külön jogszabályban 

meghatározott módon kizárólag értékpapír-számlán történő terhelés, illetve jóváírás 

útján kerülhet sor. 

 

9.2. A Társaság a hatályos jogszabályok, a jelen Alapszabály és a vonatkozó belső 

szabályzat alapján részvénykönyvet vezet. A részvényesek tulajdonosi minőségét a 

Társaság részvénykönyvébe való bejegyzés igazolja, ennek megfelelően a 

részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a 

részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvet az igazgatóság vezeti, illetőleg a 

részvénykönyv vezetésére a jogszabályban meghatározott személy(ek)nek megbízást 

adhat, amely esetén a megbízás tényét és a megbízott személyi adatait közzé kell 

tenni. 
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9.3. A Társaság a részvénykönyvet a Ptk. és a Tpt. vonatkozó rendelkezéseinek 

megfelelően vezeti.  

 

9.4. A Társaság igazgatósága – vagy a vonatkozó jogszabályok szerinti megbízottja – a 

részvényesekről olyan részvénykönyvet vezet, amely legalább a következő adatokat 

tartalmazza:  

 a részvénytulajdonosok, illetve részvényesi meghatalmazottak nevét, 

természetes személy esetén lakcímét, anyja nevét, állampolgárságát, jogi 

személy (pl. gazdasági társaság), és egyéni cég esetén annak székhelyét; 

 ha a részvénynek több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok és a közös 

képviselő adatait; 

 részvénysorozatonként a részvényesek részvényeinek darabszámát, tulajdoni 

részesedésének mértékét;  

 a részvény értékpapírkódját, illetve sorozatát és névértékét; 

 a részvény fajtáját; 

 a részvényvásárlás részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját; 

 a részvény bevonásának és megsemmisítésének (törlésének) időpontját; 

 a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és 

időpontját, amennyiben az a tulajdonszerzéshez szükséges. 

 

A részvénykönyv mellékleteként az igazgatóság vagy vonatkozó jogszabály szerinti 

megbízottja nyilvántartja a legalább 5%-ot elérő tulajdonosok által a Társaságban 

birtokolt – a Hpt. 3. számú melléklete szerint számított – közvetett tulajdonának 

azonosításra alkalmas adatait is. A Társaságban 5%-os vagy ezt meghaladó tulajdoni 

hányaddal rendelkező, illetve ilyen hányadot megszerző tulajdonos a Társaságban 

birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását – az azonosításra alkalmas 

adatok egyidejű közlésével – köteles a Társaságnak bejelenteni. Az e bejelentési 

kötelezettségét nem teljesítő tag szavazati jogának gyakorlását a kötelezettség 

teljesítéséig a Felügyelet felfüggeszti. 

 

9.5. A részvényes felelős mindazon kárért, amely bármely személyt amiatt ért, mert a 

részvénykönyvbe történő bejegyzés kérése során valótlan információt szolgáltatott, 

illetve a 9.6. és 9.7. pontokban rögzített tájékoztatási kötelezettségét elmulasztotta. 

 

9.6. A Társaság részvénykönyvébe bejegyzett részvényes 30 napon belül köteles írásban 

értesíteni az igazgatóságot bármely, a részvénykönyvben nyilvántartott adatában 

bekövetkezett változásról. 

 

9.7. Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, a 

részvényes, illetőleg az értékpapírszámla-vezető köteles e tényt a részvénykönyv 

vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni. A 

részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben 

haladéktalanul átvezetni. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak 

kell maradniuk. 

 

9.8. A Társaság elfogadja a KELER Központi Értéktár Zrt. („KELER Zrt.”), mint letéti 

hely által, illetve a KELER Zrt. igazolása alapján kiállított tulajdonosi igazolást, 

valamint a megfelelő időpontra kiállított értékpapírszámla kivonatot a részvény 

tulajdonjoga igazolásául. 
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9.9. A Társaság Hpt. 6. § 122. pontja szerinti vezető állású személye köteles a 

tulajdonában lévő, a Társaság által kibocsátott részvényét a Társaság 

igazgatóságának bejelenteni. 

 

10. A részvényesek jogai és kötelezettségei 

 

10.1. A részvényesek kötelezettségei: 

 

10.1.1. A részvényes felelőssége a Társasággal szemben a részvény névértékének 

vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A Társaság 

kötelezettségeiért a részvényes egyébként nem felel. 

 

10.1.2. A Társaság fennállása alatt a részvényes az általa teljesített vagyoni 

hozzájárulást nem követelheti vissza. Az alaptőke leszállításának esetét 

kivéve tilos az alaptőke terhére a részvényesnek tagsági jogviszonya alapján 

kifizetést teljesíteni.  

 

10.1.3. A Társaságban történő befolyásszerzésre a Tpt. és a Hpt. szabályai az 

irányadók.  

 

10.2. A részvényesek jogai: 

 

10.2.1. A részvényes a részvényesi jogai gyakorlására a részvényre, az 

értékpapírokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott 

tulajdonosi igazolás birtokában jogosult. A részvényesi jogok gyakorlásához 

nincs szükség a tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az 

Alapszabály rendelkezése alapján – a Tpt. szerinti – tulajdonosi megfeleltetés 

útján kerül sor. A részvényes közgyűléshez kapcsolódó jogainak 

gyakorlásához az előbbieken túlmenően a 12.1. pont szerintiek is 

szükségesek. 

 

10.2.2. A részvényes e jogokat személyesen, vagy meghatalmazottja (képviselője), 

vagy a Ptk. és a Tpt. szerinti részvényesi meghatalmazottja útján 

gyakorolhatja. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre 

vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti 

meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására 

és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A 

meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat 

formájában kell a Társasághoz benyújtani. Az igazgatóság és a 

felügyelőbizottság tagja abban az esetben lehet képviselő, ha 

meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a 

meghatalmazó által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkezik. Nem lehet 

képviselő a Társaság könyvvizsgálója, valamint a Társaság vagyonellenőre. A 

részvényes a közgyűlésen őt képviselő meghatalmazott személy kijelöléséről 

úgy is rendelkezhet, hogy a Társaság által a részére postán vagy elektronikus 

okiratként megküldött, az Alapszabály 1. vagy 2. számú mellékletét képező 

formanyomtatványt a Társaság részére, a közgyűlés napját megelőző 

munkanap végéig kitöltve, teljes bizonyító erejű magánokiratként visszaküldi. 

Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően 
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szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve 

megtett nyilatkozat semmis. 

 

10.2.3. A részvényes részvénye névértékének, illetve, ha a névérték és a kibocsátási 

érték eltér, az utóbbi ellenértékének teljes befizetése után igényelheti a 

részvény értékpapírszámlán történő jóváírását. 

 

10.2.4. A részvényesnek joga van a Társaságnak a számviteli jogszabályok szerint 

adózott eredménye közgyűlés által felosztani rendelt, részvényei névértékére 

jutó arányos hányadára (osztalék). Az osztalék meghatározására az 

Alapszabályban az egyes részvényosztályokra meghatározott jogok 

figyelembevételével kerülhet sor. 

 

10.2.5. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő 

közgyűlési határozatban meghatározott fordulónapon a Társaság 

részvénykönyvében szerepel. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról 

rendelkező határozat kelte és az osztalékfizetés kezdő időpontja között 

legalább 20 munkanapnak kell eltelnie.  

 

10.2.6. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult a 

végelszámolás eredményeként felosztható vagyon részvényeivel arányos 

részére. 

 

10.2.7. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és 

észrevételt tenni. A felvilágosítást és az iratbetekintést az igazgatóság a 

felvilágosítást kérő részvényes által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat 

tételéhez kötheti. Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az 

iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti, bank-, értékpapír, vagy 

egyéb hasonló titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát 

visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási 

nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását 

indokolatlannak tartja, a cégbíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a 

felvilágosítás megadására. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre 

vonatkozóan az igazgatóság a részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a 

szükséges tájékoztatást úgy adja meg, hogy a részvényes – a közgyűlés napja 

előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges 

felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal megkapja.  

 

10.2.8. A részvényes jogosult indítványt tenni és – a jogszabályi keretek között – a 

részvénye által biztosított szavazati jogokkal élni. 

 

10.2.9. A részvényest megilletik mindazok a kisebbségi jogok, amelyeket a Ptk. 

biztosít. 

 

10.3. A „B” sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító részvények tulajdonosát a 

részvényesi jogok az alábbi eltéréssel illetik meg:  

 

10.3.1. Osztalékjog: a részvényesek között felosztható adózott eredményből a „B” 

sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító részvények tulajdonosa az „A” 

sorozatú törzsrészvény után járó osztaléknál 10%-kal nagyobb mértékű 



 

9 / 32 

 

osztalékra jogosult azzal, hogy amennyiben valamely üzleti évben az 

osztalékelsőbbséget biztosító részvények tulajdonosa osztalékra nem válik 

jogosulttá, akkor a későbbi évek eredményéből az elmaradt osztalék nem 

pótolható; 

 

10.3.2. Szavazati jog: a „B” sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító részvények 

tulajdonosát szavazati jog nem illeti meg, így a közgyűlésen szavazásra nem 

jogosult. Amennyiben azonban a Társaság valamely üzleti évében nem fizet 

osztalékot, az osztalékelsőbbségi részvények tulajdonosait az „A” sorozatú 

törzsrészvényekhez kapcsolódó szavazati joggal egyenlő mértékű szavazati 

jog illeti meg, mely jogot a következő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló 

elfogadásáig korlátozás nélkül jogosultak gyakorolni. 

 

10.4. A „C” sorozatú törzsrészvények tulajdonosát a részvényesi jogok az alábbi 

eltéréssel illetik meg:  

 

10.4.1. Szavazati jog: a „C” sorozatú törzsrészvény tulajdonosát az „A” sorozatú 

törzsrészvényhez fűződő szavazati joggal azonos mértékű szavazati jog illeti 

meg, azaz egy 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű „C” sorozatú 

törzsrészvény tíz szavazatra jogosít. 

 

A TÁRSASÁG SZERVEZETE 

 

11. A közgyűlés 

 

11.1. A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés.  

 

11.2. A közgyűlést az igazgatóságnak a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal 

megelőzően, az Alapszabályban meghatározott közzétételi helyeken közzétett 

hirdetmény útján kell összehívni. A hirdetmény tartalmazza: 

a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét; 

b) a közgyűlés időpontját és helyét; 

c) a közgyűlés napirendjét; 

d) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;  

e) azt az időpontot, ameddig a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, 

illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyvbe be lehet 

jegyezni; 

f) felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó 

jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket; 

g) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok 

elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának 

címét is) vonatkozó tájékoztatást, és 

h) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és 

idejét, és 

i) a közgyűlés megtartásának módját.  

 

11.3. A közgyűlést a jogszabályban vagy a jelen Alapszabályban meghatározott 

kivételekkel az igazgatóság hívja össze – az Igazgatóság által megküldött 

meghívóban meghatározott helyszínre illetve a helyszínre vonatkozó igazgatósági 

döntés hiányában a Társaság székhelyére -, ha azt a Társaság működése 
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szempontjából szükségesnek tartja, vagy az Alapszabály, illetve jogszabályi 

rendelkezés előírja. A Szhitv. alapján az igazgatóság köteles abban az esetben is 

összehívni – a legrövidebb időn belül – a Társaság közgyűlését, amennyiben az 

Integrációs Szervezet Igazgatósága, illetve az Integrációs üzleti irányító szervezet 

Igazgatósága kezdeményezte a közgyűlés tartását a vezető tisztségviselők tisztújítása 

tárgyában. 

 

11.4. A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlésről az Integrációs 

üzleti irányító szervezetet és az Integrációs Szervezetet előzetesen, a meghívó 

közzétételével egyidejűleg értesíteni kell. Az értesítéshez csatolni kell a meghívót, 

valamint a napirendekre vonatkozóan az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat, 

amennyiben vannak ilyenek. Az Integrációs Szervezet ügyvezetése indokolt esetben 

az értesítéstől számított 5 napon belül felhívhatja a Társaságot arra, hogy az 

Integrációs Szervezet által megjelölt, előterjesztést nem tartalmazó napirendi 

pontokhoz készítsen írásbeli előterjesztést.  Az Integrációs üzleti irányító szervezet 

és az Integrációs Szervezet képviselője a Társaság közgyűlésén jogosult tanácskozási 

joggal részt venni. 
 

Azon részvényeseket, akik erre vonatkozó igényüket írásban megküldik a Társaság 

részére, az Alapszabály szerinti helyeken történt közzététel mellett elektronikus úton 

is értesíteni kell a közgyűlés összehívásáról. 

 

A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a 

felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában 

meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve 

az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a 

napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó 

felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat, illetőleg a 

képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat (amennyiben 

azok nem kerültek közvetlenül megküldésre a részvényesek részére) a Társaság 

hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint a 

közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.  

 

11.5. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak 

valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a 

részvényesek a közgyűlés megtartásához egyhangúan hozzájárulnak. 

 

11.6. Az évi rendes közgyűlésen kívül a jogszabályban meghatározott esetek mellett az 

igazgatóság rendkívüli közgyűlést hív össze, ha az előző közgyűlés vagy az 

igazgatóság így határozott, vagy ha a szavazatok legalább 1%-át képviselő 

részvények tulajdonosa (tulajdonosai) – az ok és a cél megjelölésével – kívánja. A 

közgyűlést – a 15.22. pontban foglaltak szerint – a felügyelőbizottság is 

összehívhatja. A Hpt-ben rögzített, a felügyeleti hatóság által alkalmazható 

intézkedés, kivételes intézkedés vagy a pénzügyi közvetítőrendszer egyes 

szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. 

évi XXXVII. törvény szerinti szanálási eljárás elrendelésének elkerülése érdekében 

szükséges tőkeemelésről döntő (rendkívüli) közgyűlést annak kezdőnapját 

megelőzően legalább 10 nappal is össze lehet hívni. 

 

Törölt: Központi Bank

Törölt: Központi Bank

Törölt: ot 

Törölt: Központi Bank
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11.7. A részvényes részvényesi jogait személyesen, illetőleg képviselő útján, a 10.2.2. 

pontban foglaltak szerint gyakorolhatja.  

 

11.8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által 

megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a 

közgyűlés nem határozatképes, az eredeti hirdetményben szereplő időpontra 

összehívott második közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a 

megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelenség miatt 

megismételt közgyűlést az eredeti időponttól számított legalább 10 és legfeljebb 21 

napon belüli időpontra lehet összehívni. 

 

11.9. A közgyűlés levezető elnöke az igazgatóság által felkért személy, ennek hiányában a 

közgyűlés által kijelölt személy. A közgyűlés elnökének megbízatása az adott 

közgyűlésre, a megismételt, illetve a folytatólagos közgyűlésre szól. 

 

11.10. A közgyűlést az elnök legfeljebb 1 alkalommal felfüggesztheti. Ebben az esetben a 

közgyűlést 30 napon belül folytatni kell. A közgyűlés összehívására és a közgyűlés 

tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat ilyen esetben nem kell 

alkalmazni. 

 

12. A közgyűlés hatásköre, a határozathozatal rendje, a szavazati jog gyakorlása 

 

12.1. A közgyűlésen minden 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű „A” sorozatú 

törzsrészvény egy szavazatra jogosít, és minden 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint 

névértékű „C” sorozatú törzsrészvény tíz szavazatra jogosít. A Társaság a 

közgyűléshez kapcsolódóan a Tpt-ben, a tőzsdei szabályokban és a KELER Zrt. 

szabályzataiban meghatározott tulajdonosi megfeleltetést hajt végre, amelynek 

fordulónapja kizárólag a közgyűlést megelőző 7. és 3. tőzsdenapok közötti időszakra 

eshet. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, aki a 

tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, és akinek nevét a 

közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18.00 órakor (a 

részvénykönyv lezárásának időpontja) a részvénykönyv tartalmazza. 

 

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy 

jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek 

a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe 

bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint 

részvényest megillető jogokat gyakorolja. 

 

12.2. A közgyűlés a napirenden szereplő ügyekben nyílt szavazással számítógépes 

szavazatszámláló alkalmazásával, szavazólap felmutatásával vagy más, a szavazatok 

összeszámlálására alkalmas módon határoz. A szavazás – a közgyűlés eltérő döntése 

hiányában – határozati javaslatonként történik. Először a módosító javaslatokról, 

majd az eredeti határozati javaslatról kell szavazni. Szavazategyenlőség esetén a 

javaslat elvetettnek tekintendő. Amennyiben olyan kérdésben áll fenn 

szavazategyenlőség, amelyben a döntés meghozatala jogszabály rendelkezése folytán 

kötelező, úgy a kérdés ismételt napirendre tűzése kötelező. 

 

12.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása; 
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b) a Társaság működési formájának megváltoztatásáról szóló döntés 

meghozatala; 

c) az alaptőke felemelése – ideértve az igazgatóság 7.3. és 7.4 pontokban foglalt 

felhatalmazását az alaptőke felemelésére – és leszállítása; 

d) a Társaság más részvénytársasággal való egyesülésének, beolvadásának, 

szétválásának és jogutód nélküli megszüntetésének, valamint más társasági 

formába történő átalakulásának elhatározása; 

e) az igazgatóság tagjainak megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának 

megállapítása; 

f) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, illetve 

díjazásának megállapítása; 

g) a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának 

megállapítása; 

h) a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek 

pénzügyi segítség nyújtása; 

i) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, és az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó döntés; 

j) döntés osztalék, illetve osztalékelőleg fizetéséről, a 14.19.1 e) pontban foglalt 

esetet kivéve; 

k) a Ptk. szerinti vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának 

értékelése, és döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában; 

l) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az 

egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; 

m) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; 

n) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; 

o) döntés saját részvény megszerzéséről, kivéve, ha a saját részvény 

megszerzésére a Társaságot fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében 

van szükség és a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat 

elfogadásáról; 

p) döntés a nyilvános vételi ajánlat-tételi eljárás megzavarására alkalmas lépések 

megtételéről; 

q) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása; 

r) a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása; 

s) döntés elismert vállalatcsoport létrehozásának az előkészítéséről és az uralmi 

szerződés tervezetének tartalmáról; 

t) az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyásáról; 

u) döntés a Társaság részvényeinek bármely tőzsdéről, illetve jegyzési 

rendszerből történő kivezetésének kérelmezéséről;  

v) a javadalmazási irányelvek elfogadása, melyet annak elfogadásától számított 

30 napon belül a Társaság hivatalos honlapján nyilvánosságra kell hozni; 

v) döntés minden olyan kérésben, amelyet törvény vagy az Alapszabály a 

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

12.4. A Társaság igazgatósága felhatalmazást kap a Társaság székhelyének, 

telephelyeinek, fióktelepeinek, valamint a Társaság tevékenységi köreinek – kivéve a 

Társaság főtevékenységét – módosítására, és ezzel összefüggésben az Alapszabály 

módosítására. 

 

12.5. Amennyiben valamely közgyűlési döntés meghozatalához az Szhitv., vagy az 

Integrációs Szervezet alapszabálya értelmében az Integrációs Szervezet, vagy az 
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Integrációs üzleti irányító szervezet hozzájárulása vagy jóváhagyása szükséges, a 

Társaság ügyvezetése gondoskodik a szükséges engedélyek megszerzése iránt.  
 

12.6. Az alapszabály elfogadásához és módosításához az Integrációs Szervezet előzetes 

hozzájárulása szükséges. 

 

12.7. A közgyűlés a hatáskörébe tartozó kérdésekről a határozati javaslatot elfogadó 

szavazatok legalább egyszerű többségével határoz, kivéve a Ptk. 3:102. §; 3:211. § 

(3); 3:276. §-ában, valamint törvényben meghatározott azon eseteket, amikor a 

jelenlevő részvényesek 3/4-es többségének – vagy, ha törvény ettől eltérően 

rendelkezik, akkor az ott meghatározott feltételek szerinti – jóváhagyása szükséges a 

határozat elfogadásához.  A tartózkodás „nem” szavazatnak minősül. 

 

12.8. A közgyűlés határoz minden olyan kérdésben, amelyet az igazgatóság, a 

felügyelőbizottság, vagy a szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényes(ek) a 

közgyűlés elé terjeszt(enek). Ha az együttesen a szavazatok legalább 1%-ával 

rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend 

részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden 

szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a 

közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül 

közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek 

által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően 

hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell 

tekinteni. 

 

12.9. A közgyűlés olyan határozata, amely a Társaság nyilvános működési formájának 

zártkörűvé történő változtatására irányul, akkor hozható meg, ha ahhoz a szavazatok 

egyenként legfeljebb 1%-át képviselő részvényesek legalább 3/4-es többsége 

előzetesen hozzájárult. Az előzetes hozzájárulás kapcsán az igazgatóság köteles a 

közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményben a Társaság érintett részvényeseit 

felhívni, hogy nyilatkozzanak arról, a hozzájárulásukat megadják-e. Az érintett 

részvényeseknek a hirdetményben meghatározott – de legalább a Társaság nyilvános 

működési formájának zártkörűvé történő változtatásáról döntő közgyűléshez 

kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjától számított második napra tűzött 

– határidőn belül kell írásban, az igazgatóságnak címezve a Társaság székhelyére 

megküldeni álláspontjukat. Amennyiben a hirdetményben meghatározott határidőn 

belül a részvényes nem nyilatkozik, úgy a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 

Egy adott részvény alapján több hozzájárulást nem lehet érvényesen megadni. A 

Társaság igazgatósága a Társaság nyilvános működési formájának zártkörűvé történő 

változtatásáról döntő közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés adatai 

alapján állapítja meg az érintett részvényesek körét. 

 

12.10. A közgyűlés 12.3. c) és l) pont szerinti határozata akkor hozható meg, ha ahhoz az 

érintett részvényfajták vagy részvénysorozatok részvényesei adott közgyűlésen 

jelenlévő részvényeseinek több mint fele ehhez külön is hozzájárul. Az érintett 

részvényfajta vagy részvénysorozat részvényesei által leadott szavazatokat ezen 

hozzájárulás vonatkozásában a szavazás eredményének megállapítása során külön is 

értékelni szükséges, illetőleg szükség szerint részükre külön szavazást kell tartani. 

Érintettnek minősül egy részvényfajta vagy részvénysorozat, ha a közgyűlés 

határozata a részvényfajtához vagy -sorozathoz kapcsolódó, jelen Alapszabályban 
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meghatározott részvényesi jogot közvetlenül és hátrányosan módosít. Fentiek során a 

részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó 

rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog 

gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók. A közgyűlés jelen pont rendelkezései 

szerint meghozott határozatában foglalt felhatalmazás alapján a Társaság más szervei 

által meghozott határozathoz a jogszabály szerinti hozzájárulás így megadottnak 

tekintendő. 

 

13. A közgyűlés tisztségviselői és munkája 

 

13.1. A közgyűlés levezető elnöke 

 a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményben megjelölt sorrendben vezeti 

a tanácskozást; 

 elrendeli a szavazást; 

 a tárgyalásról és a határozatokról felveendő jegyzőkönyvet aláírja és annak 

hitelesítésére egy jelen lévő részvényest. 

 

13.2. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

 a Társaság cégnevét és székhelyét; 

 a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;  

 a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv 

hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a nevét; 

 a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; 

 a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, 

amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazat 

által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és 

ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát;  

 a részvényes, az igazgatósági vagy a felügyelőbizottsági tag tiltakozását 

valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja. 

 

13.3. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és azt az erre 

megválasztott egy jelen lévő részvényes hitelesíti. A közgyűlésről készült 

jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 15 napon belül meg kell küldeni az Integrációs 

üzleti irányító szervezet, az Integrációs Szervezet és a Felügyelet részére. 
 

14. Az igazgatóság 

 

14.1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, az igazgatóság tagjai vezető 

tisztségviselőknek minősülnek. A Társaság ügyvezetését az igazgatóság testületként 

látja el. Az igazgatóság képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, 

bíróságok és más hatóságok előtt. A részvényes a vezető tisztségviselő hatáskörét 

nem vonhatja el. A vezető tisztségviselő felelősségére a Ptk. szabályai irányadók.  

 

14.2. Az igazgatóság tagja csak természetes személy lehet. Az igazgatóság legalább 5, 

legfeljebb 11 tagból áll. Az igazgatóságot a közgyűlés választja a részvényesek vagy 

más személyek köréből. Az igazgatósági tagok közül legalább 2 olyan tagnak kell 

lennie, aki a Társasággal munkaviszonyban áll (a továbbiakban: belső tag). Az 

igazgatóság tagjai közül továbbá legalább 2 olyan igazgatósági tagnak kell lennie, 

aki magyar állampolgár, devizabelföldi, és – legalább 1 éve – állandó belföldi 

lakóhellyel rendelkezik.  
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14.3. Belső igazgatósági taggá a Társaság ügyvezetői választhatók meg. A belső 

igazgatósági tagok munkaviszonyának megszűnése esetén az igazgatósági tagság 

egyidejűleg megszűnik. 

 

14.4. Nem lehet az igazgatóság tagja, aki a Társaságnál vagy a Társasággal szoros 

kapcsolatban álló bármely pénzügyi intézménynél az előző 3 évben könyvvizsgáló 

volt. Úgyszintén nem lehet az igazgatóság tagja, aki a vonatkozó jogszabályokban, 

vagy az Integrációs Szervezet által kiadott, a vezető tisztségviselők alkalmasságáról 

és az alkalmasság ellenőrzéséről szóló szabályzatban írt feltételeknek nem felel meg.  

 

14.5. Az igazgatóság tagja – az Integrációs üzleti irányító szervezet, a Társasággal 

összevont alapú felügyelet alá tartozó egyéb jogi személy vagy nyilvánosan működő 

részvénytársaság kivételével – nem szerezhet részesedést a Társaságéval azonos 

főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban, továbbá – ide nem értve az 

Integrációs üzleti irányító szervezetet és a Társasággal összevont alapú felügyelet alá 

tartozó egyéb jogi személyt –, nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos 

főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban kivéve, ha ehhez a közgyűlés 

hozzájárul. Az igazgatóság tagja és hozzátartozója – jogszabályban meghatározott 

kivétellel – nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi 

körébe tartozó ügyletet. A Társaság vezető tisztségviselője korlátozás nélkül lehet 

vezető tisztségviselő olyan – a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó – 

jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet 

folytat, mint a Társaság. Ha a Társaság vezető tisztségviselője új vezető 

tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül 

köteles e tényről értesíteni a Társaságot. 

 

14.6. Az igazgatóság tagjainak megbízatása a megválasztástól számított 5 évre szól. Az 

igazgatóság tagjai bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejártát követően 

újraválaszthatók.  

 

14.7. Az igazgatóság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a Társaság 

működőképessége ezt megkívánja – így különösen, ha a lemondás folytán az 

igazgatóság tényleges létszáma a 14.2. pontban meghatározott minimum létszám alá, 

vagy a belső tagok száma 2 fő alá csökkenne, vagy meghaladná a külső tagok számát 

–, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, 

kivéve, ha a közgyűlés az új tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. 

 

14.8. Az igazgatóság tagjai sorából elnököt választ.  

 

14.9. Az igazgatóság elnöke (akadályoztatása esetén az általa kijelölt igazgatósági tag) 

szervezi az igazgatóság munkáját és biztosítja hatékony működését. Ennek keretében 

különösen 

 összehívja az igazgatóság ülését, mégpedig - halaszthatatlan döntés esetét 

kivéve - írásban, legalább 5 munkanappal az ülés időpontja előtt; 

 gondoskodik az előterjesztések megküldéséről és a jegyzőkönyv vezetéséről; 

 vezeti az ülést, elrendeli a szavazást; valamint 

 amennyiben szükséges, a közgyűlés levezető elnökének a megválasztásáig 

vezeti a közgyűlést. 
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14.10. Az igazgatóság legalább háromhavonta egyszer ülést tart, az igazgatóság elnöke 

azonban bármikor összehívhatja az igazgatóságot. Az elnök köteles összehívni az 

igazgatóságot, ha két tag azt kéri, illetőleg a jogszabályban előírt esetekben. Az 

üléseket az elnök vagy az általa megbízott igazgatósági tag az ülés időpontja előtt 

legalább 5 munkanappal továbbított meghívó útján hívja össze. Az igazgatóság 

elnöke előzetesen, a meghívónak a tagoknak történő megküldésével egyidőben, de 

legalább 5 munkanappal az ülés megtartása előtt, a meghívónak és az itt 

meghatározott csatolt anyagoknak a megküldésével értesíti az Integrációs 

Szervezetet és az Integrációs üzleti irányító szervezetet az igazgatóság üléséről, 

amely szervezetek meghatalmazott képviselői jogosultak az igazgatóság ülésén 

tanácskozási joggal részt venni. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét, a 

meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a 

kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek. Az Integrációs Szervezet 

ügyvezetése indokolt esetben az értesítéstől számított 3 munkanapon belül 

felhívhatja a Társaságot arra, hogy az Integrációs Szervezet által megjelölt napirendi 

pontokhoz készítsen írásbeli előterjesztést. A napirenden nem szereplő ügyben az 

ülés csak akkor hozhat határozatot, ha minden tag, vagy az Integrációs üzleti irányító 

szervezet vagy az Integrációs Szervezet képviselője az ülésen jelen van – vagy azon 

telefonösszeköttetés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő eszköz) útján részt 

vesz –, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához hozzájárul. Az 

igazgatóság nem hozhat érvényes határozatot e kötelezettségek megsértése esetén. 

Az igazgatóság ülésén a felügyelőbizottság elnöke vagy az általa kijelölt 

felügyelőbizottsági tag állandó meghívottként vesz részt.  

 

14.11. Az igazgatóság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagjainak legalább fele jelen 

van. Az igazgatóság nem határozatképes a 14.10. pontban foglaltak megsértése 

esetén. Az igazgatóság határozatának meghozatalához – ha jogszabály vagy a jelen 

Alapszabály másként nem rendelkezik – a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségének 

szavazata szükséges. 

 

14.12.  Az igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 

kell: 

 az igazgatósági ülés helyét és idejét, 

 a jelenlévő igazgatósági tagok nevét,  

 az elhangzott indítványokat, 

 a meghozott döntéseket, illetve e döntések elleni kifogásokat. 

 

Az igazgatóság tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a jegyzőkönyvbe. 

 

14.13. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke, két jelen lévő további igazgatósági tag és a 

jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet valamennyi igazgatósági tagnak és a 

felügyelőbizottság elnökének, továbbá az Integrációs Szervezetnek és az Integrációs 

üzleti irányító szervezetnek az ülést követő 15 napon belül – függetlenül attól, hogy 

az ülésen részt vett-e – meg kell küldeni.  

 

14.14. Az igazgatóság tagjai elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek 

az igazgatóság ülésein, ennek részletes szabályait a testület ügyrendje tartalmazza.  

 

14.15. Ülésen kívül – azaz ülés összehívása és tartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, 

elektronikus üzenet útján, vagy más hasonló módon – az igazgatóság csak akkor 
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hozhat érvényes határozatot, ha az igazgatósági tagok több mint fele szavazatát teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és azt – az igazgatóság tagjai részére az 

ülésen kívüli határozathozatalra történő felhívás és a kapcsolódó dokumentumok (így 

különösen az előterjesztések és szavazólapok) megküldését követő – 2 munkanapon 

belül megküldi a Társaság székhelyére.  

 

A 14.10. pontban foglaltak közül az Integrációs Szervezet és az Integrációs üzleti 

irányító szervezet előzetes értesítésére vonatkozó rendelkezések megfelelően 

alkalmazandóak az ülésen kívül hozott határozatok esetében is azzal, hogy az 

Integrációs üzleti irányító szervezet, illetve az Integrációs Szervezet ezirányú kérése 

esetén testületi ülést kell tartani. Az igazgatóság nem hozhat érvényes határozatot az 

e kötelezettségek megsértése esetén. 
 

14.16. Az igazgatóság működésére vonatkozó részletes szabályokat az igazgatóság 

ügyrendje határozza meg. Az ügyrendet az igazgatóság az Alapszabály által 

meghatározott keretek között maga állapítja meg.  

 

14.17. Az igazgatóság vezeti és ellenőrzi a Társaság gazdálkodását. Az Alapszabály keretei 

között minden intézkedésre jogosult, amely nincs kizárólag a közgyűlésnek 

fenntartva. Az igazgatóság felelős azért, hogy a Társaság ellenőrző befolyása alatt 

álló vállalkozások együttesére is biztosított legyen a prudens működés, a 

kockázatvállalási és tőkemegfelelési előírások betartása. Az igazgatóság ellátja a 

Társaság tulajdonában, illetőleg ellenőrző befolyása alatt álló vállalkozások esetében 

a tulajdonosi jogok gyakorlását. 

 

14.18. Az igazgatóság köteles 

 elkészíteni és a felügyelőbizottság jelentésével együtt a közgyűlés elé 

terjeszteni a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és a nyereség 

felhasználására vonatkozó javaslatot; 

 elkészíteni és a felügyelőbizottság jelentésével együtt a közgyűlés elé 

terjeszteni a Társaság felelős társaságirányítási jelentését; 

 jelentést készíteni évente egyszer a közgyűlés részére és három havonta a 

felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság (ideértve a Társaság 

konszolidációs körébe vont leányvállalatait is) vagyoni helyzetéről és 

üzletpolitikájáról; 

 évente egyszer összehívni a rendes közgyűlést, valamint 8 napon belül 

összehívni a rendkívüli közgyűlést - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése 

mellett -, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a 

veszteség következtében az alaptőke kétharmadára, vagy a Ptk.-ban 

meghatározott minimum alá csökkent, továbbá, ha tudomására jut, hogy a 

Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, vagy 

vagyona a tartozásait nem fedezi; 

 gondoskodni a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről; 

 gondoskodni a részvénykönyv vezetéséről és a részvénykönyvbe 

munkaidőben történő folyamatos betekintési lehetőség biztosításáról; 

 a Társaság saját részvénye megszerzéséről dönteni, ha erre a Társaságot 

fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség; 

 biztosítani, hogy a Társaság ellenőrző befolyása alatt álló vállalkozások 

együttesére is biztosított legyen a prudens működés, a kockázatvállalási és 

tőkemegfelelési előírások betartása; 

Törölt: Központi Bank
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 ügyrendjét az elfogadást vagy módosítást követő 5 napon belül megküldeni 

az Integrációs Szervezet részére.  

 a hatálybalépés napját követő 15 napon belül megküldeni minden olyan 

szabályzatát, amelyet az Integrációs Szervezet vagy az Integrációs üzleti 

irányító szervezet által kiadott szabályzat előír. 
 

14.19. Az igazgatóság hatásköre 

 

14.19.1. A Társaság stratégiájával, üzleti és pénzügyi tevékenységével kapcsolatos 

jogkörök: 

a) stratégiai és üzletpolitikai célkitűzések jóváhagyása; 

b) az éves üzleti és pénzügyi terv, illetve az üzletpolitika megállapítása, 

jóváhagyása; 

c) a Társaság negyedéves mérlegei alapján az üzletpolitikai irányelvek 

végrehajtásának elemzése, értékelése; 

d) a Társaság gazdálkodásának irányítása, ennek keretében a Számviteli 

politika és az ahhoz kapcsolódó szabályzatok jóváhagyása; 

e) jogosult közbenső mérleg elfogadására, továbbá osztalékelőleg 

fizetésére vonatkozó határozat meghozatalára, azonban ezekhez a 

felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása is szükséges; 

f) a kockázatkezelési irányelvek meghatározása, amelyek biztosítják a 

kockázati tényezők feltérképezését, a belső kontroll mechanizmusok, 

szabályozási és felügyeleti rendszer alkalmasságát ezek kezelésére, 

valamint a jogi megfelelést; 

g) a szervezeten belüli feladatok elkülönítésére, az összeférhetetlenség 

megelőzésére, a kockázatok vállalására, mérésére, kezelésére, nyomon 

követésére és mérséklésére vonatkozó stratégiák és szabályzatok 

(ideértve a hitelezési és a működési kockázatok kezelésével 

kapcsolatos minősítési és becslési eljárásokat tartalmazó szabályzatot 

is) jóváhagyása és rendszeres felülvizsgálata, 

h) a nyilvánosságra hozatali elvekről szóló belső szabályzat jóváhagyása, 

i) a Társaság jelenlegi és jövőben felmerülő kockázatai fedezéséhez 

szükséges nagyságú és összetételű tőke meghatározására és 

folyamatos fenntartására irányuló stratégia és eljárások kialakítása, 

valamint – legalább évenkénti – felülvizsgálata; 

j) a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó döntési hatáskörök (limitek) 

megállapítása; 

k) döntés a Társaság szavatoló tőkéjének 10%-át meghaladó 

hitelkihelyezések vonatkozásában (ide nem értve a bankközi pénzügyi 

műveleteket); 

l) döntés azon beruházásokról, melyek volumene számvitelileg a 

mindenkori saját tőke 5%-át meghaladja; 

m) döntés a Társaság engedélyezett tevékenységi körébe (4. pont) tartozó 

egyes tevékenységek gyakorlásának megkezdéséről, felfüggesztéséről 

vagy megszüntetéséről; 

n) a vagyonellenőrrel kötendő megbízási szerződések feltételeinek 

meghatározása; 

o) a treasury pénz- és tőkepiaci tevékenysége működési rendjének, 

üzletkötési és lebonyolítási szabályainak meghatározása; 

Törölt: Központi Bank
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p) a fedezet-nyilvántartási, a kockázatvállalási, a nagykockázatvállalási, 

valamint a hitelbiztosítéki érték megállapításáról szóló szabályzat 

jóváhagyása; 

q) döntés a 200 millió Ft feletti követelés-ingatlan csere 

(kényszerbefektetések) kérdésében; 

r) az egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben fennálló, problémássá 

vált egyedi követelések 50 millió Ft feletti veszteséggel történő 

értékesítése. 

 

14.19.2. A Társaság működésével és szervezetével összefüggő feladat- és 

hatáskörök: 

a) a Társaság közgyűlésének összehívása; 

b) gondoskodás a részvényesekkel való megfelelő szintű és gyakoriságú 

kapcsolattartásról; 

c) kapcsolattartás a felügyelőbizottsággal, számára jelentések készítése; 

d) a társaságirányítási gyakorlat hatékonyságának folyamatos 

felügyelete; 

e) a jelentősebb, a Társaság szervezetének vagy működésének egészére 

kiható érdekkonfliktusok kezelése; 

f) jelentősebb szervezeti változások jóváhagyása (igazgatóságok 

megszüntetése, létrehozása); 

g) az MNB megállapítása folytán szükségessé váló intézkedések és 

intézkedési terv megállapítása; 

h) az anyagi ösztönzési rendszer kialakítása; 

i) a Munkáltatói kölcsönökről szóló szabályzat jóváhagyása. 

 

14.19.3. Tőkeemeléssel, valamint saját részvény megszerzésével kapcsolatos 

jogkörök: 

a) jogosult a Társaság alaptőkéjét a jelen Alapszabályban meghatározott 

módokon felemelni a közgyűlési felhatalmazás szerinti korlátokkal; 

b) közgyűlési felhatalmazás esetén az abban foglalt keretek között 

jogosult saját részvénnyel kapcsolatos tranzakciókról dönteni; 

c) közgyűlési felhatalmazás hiányában is jogosult dönteni a Társaság 

saját részvényeinek megszerzéséről, amennyiben erre a Társaságot 

fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség. 

 

14.19.4. Csoportirányítással, Társaságalapítással, befektetésekkel kapcsolatos 

hatáskörök: 

a) döntés társaság vagy üzleti tevékenység megszerzéséről, illetve 

értékesítéséről, amennyiben ennek volumene a 100 millió Ft-ot 

meghaladja és a részesedés a befolyásoló részesedés mértékét eléri; 

b) a Társaság tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaságok 

vonatkozásában a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben való 

döntés, a tulajdonosi jogok gyakorlása; 

c) a Társaság ellenőrző befolyása alatt álló gazdasági társaságok 

esetében a Ptk-ban meghatározott tagsági jogok gyakorlása; 

d) a Társaság 50%-os részesedést meghaladó befolyása alatt álló 

hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, járulékos vállalkozás 

igazgatóságának utasítása az összevont alapú felügyeletre vonatkozó 

előírások betartása és végrehajtása érdekében.  

Formázott: Áthúzott
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14.19.5. A Társaság képviseletével kapcsolatos jogok: 

a) a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint közzéteendő 

információk nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos irányelvek 

kialakítása és betartásuk felügyelete; 

b) az ügyvezetőkkel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása 

(ügyvezető: a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek); 

c) a Társaság cégének jegyzésére jogosult – a cégjegyzékbe bejegyzendő 

– dolgozók kijelölése, valamint két belső igazgatósági tag együttes 

aláírási jogosultságának átruházására vonatkozó eljárási rendet 

tartalmazó szabályzat jóváhagyása. 

 

14.19.6. A saját működésével összefüggő jogkörök: 

 

a) szükség szerint javaslattétel a közgyűlés számára igazgatósági tag(ok) 

jelölésére és a tagok díjazására vonatkozóan; 

b) az igazgatóság elnökének megválasztása és visszahívása; 

c) a testület ügyrendjének elfogadása és módosítása; 

d) jogosult az igazgatósági tagok és/vagy az igazgatóságon kívülálló 

személyek (munkavállalók, külső szakértők stb.) részvételével állandó 

vagy ad hoc jellegű bizottságokat alakítani és e testületeknek a 

szükséges felhatalmazást megadni; 

e) jogosult tevékenységének ellátásához külső tanácsadó vagy szakértő 

szolgáltatásait igénybe venni; 

f) saját korábbi határozatai végrehajtásának negyedévenkénti 

ellenőrzése.  

 

14.19.7. Egyéb hatáskörök: 

a) a csoportszintű Javadalmazási Politika végrehajtása; 

b) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a közgyűlés az igazgatóság 

hatáskörébe utal; 

c) döntés minden olyan ügyben, amely a jogszabálynál fogva az 

igazgatóság hatáskörébe tartozik, vagy amelyet az igazgatóság – a 

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozóként – saját 

hatáskörébe von, illetve, amelynek megtárgyalását az igazgatóság 

bármely tagja vagy a felügyelőbizottság igényli; 

d) a hatáskörében hozott, folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban 

beszámoltatás. 

 

14.20. A14.19.5 b) pontjában meghatározott munkáltatói jogokat az igazgatóság gyakorolja. 

Ha az Igazgatóság másként nem határoz, a Társaság egyéb alkalmazottaival 

kapcsolatos munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja. 

 

14.21.  Az igazgatóság jogosult a közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül a Társaság 

saját részvényeinek jogszabály szerinti mértékben történő megszerzésére, 

amennyiben az a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése 

érdekében történik. Ilyen esetben az igazgatóság a soron következő közgyűlésen 

köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a 

megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a 

Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről. 
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15. A felügyelőbizottság 

 

15.1. A felügyelőbizottság tagja csak természetes személy lehet. 

 

15.2. A felügyelőbizottság legalább 3, legfeljebb 9 tagból áll, mely tagok többségének, de 

legalább 3 tagnak a Ptk. szerinti független személynek kell lennie és a dolgozói 

képviseletet ellátó személyek kivételével a Társasággal nem állhatnak 

munkaviszonyban. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja legfeljebb 5 

éves időtartamra. A felügyelőbizottság elnöke köteles összehívni a közgyűlést, ha a 

felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökkent.  

 

15.3. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a 

felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a Ptk. szerinti vezető tisztségviselőkre 

vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a Ptk. 8:1. § 2. pont szerinti 

hozzátartozója a Társaság Ptk. szerinti vezető tisztségviselője, vagy aki nem felel 

meg az Integrációs Szervezet által kiadott, a vezető tisztségviselők alkalmasságáról 

és az alkalmasság ellenőrzéséről szóló szabályzatban írt feltételeknek. 

 

15.4. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek 

részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság igazgatóságától függetlenek, 

tevékenységük során nem utasíthatók. 

 

15.5. A felügyelőbizottság tagjai bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejárta után 

újraválaszthatók. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a Ptk. 3:25. § szerinti 

vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Társaság 

igazgatóságához intézi. 

 

15.6. A felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt választ. 

 

15.7. Amennyiben az Alapszabály – üzemi tanács hozzájárulásával jóváhagyott – 

rendelkezése nem zárja ki, a felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát, a 

munkavállalói képviselőket az üzemi tanács jelöli, ha a Társaságnál a főfoglalkozású 

munkavállalók létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja. 

 

Az üzemi tanács által jelölt személyeket a közgyűlés köteles a jelölést követő első 

ülésen a felügyelőbizottság tagjává megválasztani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben a 

törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn. 

 

15.8. A felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább 3 havonta tartja üléseit. A 

felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke bármikor jogosult összehívni. 

A felügyelőbizottsági ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a 

felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhez 

vételétől számított 10 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 

30 napon belüli időpontra történő összehívásáról.  Amennyiben az elnök a fentiek 

szerint nem hívja össze a felügyelőbizottság ülését, akkor arra a tag is jogosult. A 
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felügyelőbizottság összehívását az igazgatóság elnöke vagy két tagja is 

kezdeményezheti írásban. 

 

15.9. Az üléseket az elnök hívja össze elektronikus üzenetként, vagy okirati formában 

továbbított meghívó útján. A felügyelőbizottság üléséről a Integrációs üzleti irányító 

szervezetot és az Integrációs Szervezetet előzetesen, a meghívó felügyelőbizottsági 

tagoknak történő megküldésével egyidejűleg, de legalább 5 munkanappal az ülés 

előtt, a meghívónak és a jelen pontban írottak szerint csatolt anyagoknak a 

megküldésével, értesíteni kell. A meghívóhoz csatolni kell minden napirendre 

vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak 

ilyenek és elektronikus vagy nyomtatott formában el kell juttatni a 

felügyelőbizottság tagjához, a Integrációs üzleti irányító szervezethoz és az 

Integrációs Szervezethez. A napirenden nem szereplő ügyben az ülés csak akkor 

hozhat határozatot, ha minden tag vagy a Integrációs üzleti irányító szervezet vagy 

az Integrációs Szervezet képviselője az ülésen jelen van – vagy azon 

telefonösszeköttetés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő eszköz) útján 

részt vesz –, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához hozzájárul. A 

Integrációs üzleti irányító szervezet továbbá az Integrációs Szervezet képviselői 

jogosultak felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt venni. A 

felügyelőbizottság nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése 

esetén. 

 

15.10. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag 

jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A felügyelőbizottság nem 

határozatképes, ha az Integrációs Szervezetet és a Integrációs üzleti irányító 

szervezetot a felügyelőbizottság ülésére a napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok, 

előterjesztések és a meghívó megküldésével nem hívták meg legalább 5 

munkanappal az ülés előtt. 

 

15.11. A felügyelőbizottság ülésén az igazgatóság elnöke, a vezérigazgató vagy 

megbízottja, az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet, a 

felügyelőbizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a felügyelőbizottság 

ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az állandó 

könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket. 

 

15.12. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv 

tartalmazza 

 az ülés helyét és idejét, 

 a jelen lévő tagok nevét, 

 az elhangzott indítványokat, 

 a meghozott döntéseket, illetve e döntések elleni tiltakozásokat. 

 

A felügyelőbizottság tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a 

jegyzőkönyvbe. 

 

A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és két jelen lévő további felügyelő bizottsági tag írja 

alá. A jegyzőkönyvet valamennyi felügyelő bizottsági tagnak az ülést követő 15 

napon belül meg kell küldeni függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e. 
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15.13. A felügyelőbizottság tagjai elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt 

vehetnek a felügyelőbizottság ülésein, ennek részletes szabályait a testület ügyrendje 

tartalmazza.  

 

15.14. Ülésen kívül – azaz ülés összehívása és tartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, 

elektronikus üzenet útján, vagy más hasonló módon a felügyelőbizottság csak akkor 

hozhat érvényes határozatot, ha a felügyelő bizottsági tagok több mint fele szavazatát 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és azt – a felügyelőbizottság tagjai 

részére az ülésen kívüli határozathozatalra történő felhívás és a kapcsolódó 

dokumentumok (így különösen az előterjesztések és szavazólapok) megküldését 

követő – 2 munkanapon belül megküldi a Társaság székhelyére. 

 

A 15.9 pontban foglaltak közül az Integrációs Szervezet és a Integrációs üzleti 

irányító szervezet előzetes értesítésére vonatkozó rendelkezések megfelelően 

alkalmazandóak az ülésen kívül hozott határozatok esetében is azzal, hogy a 

Integrációs üzleti irányító szervezet, illetve az Integrációs Szervezet ezirányú kérése 

esetén testületi ülést kell tartani. A felügyelőbizottság nem hozhat érvényes 

határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén. 

 

15.15. A felügyelőbizottság ügyrendjét az Alapszabály keretei között maga állapítja meg, és 

azt a közgyűlés hagyja jóvá.  

 

15.16. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében az 

igazgatóság tagjaitól és a Társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a 

Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel 

megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság részére a Társaság hozzáférést biztosít a 

hitelintézet kockázataira vonatkozó információkhoz, a kockázati ellenőrzés 

funkcióhoz és a külső szakértők véleményéhez. A felügyelőbizottság bármely tagja 

indítványozhatja jelentés készítését, vagy felvilágosítást kérhet a felügyelőbizottság 

ülésén szóban, vagy ülésen kívül írásban, a felügyelőbizottság elnökének és az 

igazgatóság elnökének címzett kérelemben. A kért jelentést, illetve a felvilágosítást a 

felügyelőbizottság ülésétől, vagy az írásbeli kérelem kézhezvételétől számított 15 

napon belül kell a felügyelőbizottság elnökének írásban megküldeni. A 

felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaságnak a Nemzetközi Pénzügyi 

Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti a számvitelről szóló törvény szerinti 

beszámolóját, az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatot, továbbá minden 

olyan előterjesztést, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. 

Vizsgálatának eredményét a felügyelőbizottság elnöke ismerteti. A 

felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismerete nélkül a számvitelről szóló törvény 

szerinti beszámolóról az IFRS szerint készített beszámolóról és az adózott eredmény 

felhasználásáról a közgyűlés érvényesen nem hozhat határozatot. 

 

15.17. A felügyelőbizottság feladata – a 15.16. ponton túlmenően – különösen  

a) gondoskodás arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes 

működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel; 

b) javaslattétel a könyvvizsgáló szervezetre és díjazására, illetve a 

könyvvizsgáló személyére és díjazására az ügyvezetés előzetes 

kezdeményezése és az Audit Bizottság ajánlása alapján;  
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c) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi 

és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a 

könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a 

könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán 

kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, 

valamint - szükség esetén – az igazgatóság részére intézkedések megtételére 

való javaslattétel; 

d) a számviteli törvény szerinti beszámoló a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardok („IFRS”) szerinti beszámoló véleményezése és 

könyvvizsgálatának nyomon követése; 

e) a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseinek (ideértve a konszolidált 

jelentéseket is) ellenőrzése; 

f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a 

szükséges intézkedések megtételére; 

g) a belső ellenőrzési szervezet irányítása, melynek keretében: 

1. a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési tervének 

elfogadása; 

2. a belső ellenőrzés által készített jelentések legalább félévente történő 

megtárgyalása, és a szükséges intézkedések végrehajtásának 

ellenőrzése; 

3. szükség esetén külső szakértő felkérésével a belső ellenőrzés 

munkájának segítése; 

4. a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására 

történő javaslattétel; 

5. a felügyelőbizottság előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőrzési 

szervezet vezetője és alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, 

megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához, valamint 

díjazásuk megállapításához; 

h) a belső ellenőrzési szervezet által végzett vizsgálatok megállapításai alapján 

ajánlások és javaslatok kidolgozása; 

i) a felelős társaságirányítási jelentés megtárgyalása; 

j) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a 

figyelemmel kísérése;  

k) az igazgatóság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer 

megfelelő ellenőrzése érdekében, valamint 

l) a csoportszintű Javadalmazási Politika elveinek elfogadása és felülvizsgálata; 

m)  döntés az Igazgatóság munkaviszonyban álló tagjainak javadalmazásáról 

(kivéve a tiszteletdíj). 

n)  a belső ellenőrzés, a compliance és a kockázatkezelés vezetői 

javadalmazásának felügyelete. 

 

15.18. A felügyelőbizottság elnöke – a bizottsági ülést követő 10 napon belül – köteles 

megküldeni a Felügyelethez, 15 napon belül pedig az Integrációs Szervezethez és a 

Integrációs üzleti irányító szervezethez azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, 

illetőleg jelentéseket, amelyek a felügyelőbizottság által tárgyalt olyan napirendi 

pontra vonatkoznak, amelynek tárgya a Társaság belső szabályzatainak súlyos 

megsértése vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság.  

 

15.19. A felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a közgyűlésen. 
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15.20. A felügyelőbizottság testületként jár el. Az ellenőrzést állandó jelleggel is 

megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a 

felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a 

felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.  

 

15.21.  Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az igazgatóság tevékenysége 

jogszabályba, Alapszabályba, a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként 

sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, rendkívüli közgyűlést hív össze, és 

javaslatot tesz annak napirendjére. 

 

15.22. A felügyelőbizottság indítványozhatja az igazgatóság ülésének összehívását és 

meghatározott kérdések napirendre tűzését. 

 

16. Audit Bizottság 

 

16.1. Az Audit Bizottság legalább 3, de legfeljebb 9 tagból áll. Az Audit Bizottság tagjait a 

közgyűlés választja a felügyelőbizottság független tagjai közül legfeljebb 5 éves 

időtartamra. 

 

16.2. Az Audit Bizottság a felügyelőbizottság a pénzügyi beszámolórendszer 

ellenőrzésében, a kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben 

segíti. Ennek megfelelően az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik: 

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardok („IFRS”) szerinti beszámoló véleményezése és 

könyvvizsgálatának nyomon követése; 

b) a könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozó ajánlás készítése a felügyelőbizottság 

számára; 

c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítésében való 

közreműködés; 

d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi 

előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval 

való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, különösen a Társaság 

részére nyújtott további szolgáltatásoknak a felülvizsgálása és figyelemmel 

kísérése, valamint – szükség esetén – a felügyelőbizottság számára 

intézkedések megtételére való javaslattétel; 

e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése, folyamatának 

figyelemmel kísérése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;  

f) a Társaság belső ellenőrzésének és kockázatkezelő rendszerei 

hatékonyságának figyelemmel kísérése, valamint 

g) a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer 

megfelelő ellenőrzése érdekében. 

 

16.3. Az Audit Bizottság működésének részletes szabályait az ügyrendje tartalmazza. 

 

17. Állandó könyvvizsgáló 

 

17.1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik. Az állandó könyvvizsgálót – a 

Társaság törvényes működésének biztosítására és az ügyvezetés ellenőrzése 

érdekében – a közgyűlés választja legfeljebb 5 éves időtartamra az Integrációs üzleti 

irányító szervezet által közzétett névjegyzékből. Az állandó könyvvizsgáló 
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megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a közgyűlés által történt 

megválasztásától a következő beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak.  

 

17.2. Az állandó könyvvizsgáló részére csak akkor adható megbízás, ha megfelel a Hpt. 

260. § (1)-(2), illetve (4)-(5) bekezdéseiben, illetve a Szhitv. 17/K. § (6)-(8) 

bekezdéseiben meghatározott feltételeknek. A Társaság nem adhat állandó 

könyvvizsgálói megbízást a Felügyelet alkalmazottjának, vagy annak Ptk. 8:1. § 1. 

pont szerinti közeli hozzátartozójának. 
 

17.3. Az állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a közgyűlés által 

meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az igazgatóság a kijelölést vagy a 

választást követő 90 napon belül köti meg. Az állandó könyvvizsgálóval olyan 

megbízási szerződést szükséges kötni, amely tükrözi az állandó könyvvizsgálónak az 

Szhitv-ből és a jelen Alapszabályból fakadó kötelezettségeit is. Ha a szerződés 

megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a közgyűlés köteles új állandó 

könyvvizsgálót választani. 

 

17.4. A megbízatás lejártát követő negyedik év után lehet újabb megbízási szerződést kötni 

ugyanazon könyvvizsgálóval. A könyvvizsgálói társaság által alkalmazott 

(munkavállaló, vezető tisztségviselő, munkavégzésre kötelezett tag) személyében 

felelős könyvvizsgáló legfeljebb öt évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat 

ugyanannál a hitelintézetnél, és a megbízatás lejártát követő negyedik év után 

láthatja el újra – ugyanannál a hitelintézetnél – a feladatát. 

 

17.5. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem 

alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói 

feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti. 

 

17.6. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy az állandó könyvvizsgálatot szabályszerűen 

elvégezze és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást 

arról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója Nemzetközi Pénzügyi 

Beszámolási Standardok („IFRS”) beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, és 

megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, 

működésének gazdasági eredményeiről. Ennek keretében különösen: 

a) betekinthet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a 

felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást 

kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit és a 

bankszámláját megvizsgálhatja; 

b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát és 

jogszabályszerűségét köteles megvizsgálni és erről a közgyűlésnek jelentést 

előterjeszteni; 

c) a közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést – különösen a 

számviteli törvény szerinti beszámolót és a vagyonkimutatást – köteles 

megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, 

illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak; 

d) betekinthet a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, a Ptk. 3:21. § (1) 

szerinti vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a 

Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési 

számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit 

megvizsgálhatja; 
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e) a felügyelőbizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet, a 

felügyelőbizottság felhívása esetén a felügyelőbizottság ülésén köteles részt 

venni, illetőleg kérheti, hogy felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze 

napirendjére, amelyet a felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a; 

f) a Hpt-ben – különösen Hpt. 142.§-ban – meghatározott esetekben 

bejelentéssel él a Felügyelet felé; 

g) ha a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a 

Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt 

észlel, amely a Ptk. 3:21. § (1) szerinti vezető tisztségviselők vagy a 

felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való 

felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél 

kezdeményezni a tagok döntéshozatalához szükséges intézkedések 

megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, köteles a feltárt 

körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó 

bíróságot értesíteni. 

 

17.7. Az állandó könyvvizsgálót a Társaság közgyűlésének a Társaság számviteli törvény 

szerinti beszámolóját Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) 

szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. Az állandó könyvvizsgáló az 

ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza. 

 

17.8. Amennyiben az állandó könyvvizsgáló észleli, hogy a Társaság éves beszámolója 

nem felel meg a jogszabályoknak vagy nem ad megbízható és valós képet a Társaság 

vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, vagy működésének eredményéről, úgy a 

külön törvényben meghatározott jogkövetkezményeken túlmenően ezen 

megállapításairól legkésőbb az észlelést követő 3 munkanapon belül köteles 

értesíteni az Audit Bizottságot, Felügyeletet, az Integrációs Szervezetet, illetve az 

Integrációs üzleti irányító szervezetet. 

 

17.9. A könyvvizsgáló köteles a könyvvizsgálat során felmerülő kulcsfontosságú 

kérdésekről, és különösen a belső ellenőrzés pénzügyi beszámolási folyamattal 

kapcsolatos jelentős hiányosságairól jelentést tenni az Audit Bizottságnak. 

 

17.10. Az állandó könyvvizsgálónak a Hpt. 263. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozó 

megállapításait külön kiegészítő jelentésben kell rögzítenie, és ezt a Társaság 

igazgatóságának, az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság elnökének, a Felügyeletnek, 

valamint az Integrációs üzleti irányító szervezetnek és az Integrációs Szervezetnek 

legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell küldenie. 

 

18. Vagyonellenőr 

 

18.1 A Társaság törvényes működésének biztosítása és a Társaság által kibocsátott 

jelzáloglevelek fedezet-nyilvántartásának folyamatos és törvényben meghatározott 

körben történő ellenőrzése és igazolása érdekében a Társaság Igazgatósága 

vagyonellenőrt bíz meg. A vagyonellenőr megbízásának érvényességéhez a 

Felügyelet engedélye szükséges. 

 

18.2 A vagyonellenőr határozott időre és legfeljebb öt évre kaphat megbízatást, de a 

megbízás időtartamának lejárta után ismételten is megbízható. A Felügyelet 
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engedélye nélkül a Társaság és a vagyonellenőr között létrejött megbízási szerződés 

érvényesen nem mondható fel. 

 

18.3 A vagyonellenőrt a Társaság – vagyonellenőri tevékenysége körében – nem 

utasíthatja. 

 

18.4 A vagyonellenőr bármikor betekinthet a Társaság olyan könyveibe és egyéb irataiba, 

amelyek a feladatai ellátásához szükséges adatokat tartalmaznak, és feladatai 

ellátásával kapcsolatosan felvilágosítást kérhet. A Társaság e nélkül is köteles a 

vagyonellenőrt folyamatosan tájékoztatni a fedezet-nyilvántartásba bejegyzett 

jelzáloghitelek tőke- és kamattörlesztéseiről, valamint a zálogtárgyakat, illetve a 

pótfedezetet érintő változásokról. 

 

18.5 A vagyonellenőrt a Társaság közgyűlésére meg kell hívni, azon tanácskozási joggal 

vehet részt. 

 

19. Vezérigazgató 

 

19.1 A vezérigazgató a Társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, a Társaság első 

számú vezető állású munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat – a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök kivételével – az Igazgatóság 

gyakorolja.   

 

19.2 A vezérigazgató a Hpt. 6. § (1) bekezdés 122. pont b) alpont szerint vezető állású 

személynek minősül, ezért vezérigazgatónak csak olyan személy választható meg, 

akivel szemben a Hpt. 137. § (4)-(6) szerinti kizáró okok illetve összeférhetetlenségi 

körülmények nem állnak fenn, illetve aki megfelel az Integrációs Szervezet által 

kiadott, a vezető tisztségviselők alkalmasságáról és az alkalmasság ellenőrzéséről 

szóló szabályzatban írt feltételeknek. 

 

19.3 A vezérigazgató igazgatósági tagságával kapcsolatos jogok a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe tartoznak. 

 

19.4 A vezérigazgató a Társaság napi, operatív tevékenységének irányítását és 

ellenőrzését munkaviszony, míg az igazgatósági tagsági megbízatásával kapcsolatos 

feladatait társasági jogi jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően 

munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, igazgatósági taggá választására és 

igazgatósági tagságára a Hpt. és a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

 

19.5 Az igazgatóság és a vezérigazgató között a feladatok akként oszlanak meg, hogy a 

Társaság napi munkáját a vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és a 

Társaság Alapszabály keretei között, illetve a közgyűlés és az igazgatóság 

döntéseinek megfelelően. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az 

ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a közgyűlés vagy az igazgatóság 

kizárólagos hatáskörébe utalva. Ez a feladatmegoszlás nem érinti az igazgatóságnak, 

illetve az igazgatósági tagoknak a jogszabályban meghatározott felelősségét.  
 

19.6 A vezérigazgató gyakorolja – a 14.19.5. b) pontban foglaltakon kívül – a Társaság 

alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat.  
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20. Cégjegyzés 

 

20.1 A Társaság cégének jegyzéséhez – ideértve a bankszámla feletti rendelkezést is - a 

Társaság nevében a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos 

kötelezettségvállalásra két személy együttes aláírása szükséges, amely lehet: 

 egy külső és egy belső igazgatósági tag együttesen; 

 két belső igazgatósági tag együttesen; 

 két ügyvezető (a Hpt. 6. § (1) bekezdés 115. pontjában szereplő feltételeknek 

megfelelő személy) együttesen; 

 két belső igazgatósági tag, illetve két ügyvezető együttes aláírási jogosultsága 

– a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, illetve a Társaság igazgatósága által 

jóváhagyott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint – együttes 

aláírási jogosultságként átruházható. 

 

20.2 A cégjegyzés úgy történik, hogy a Társaság képviseletére jogosultak a Társaság 

kézzel, vagy géppel előírt, vagy előnyomott, avagy nyomtatott cégszövege alá vagy 

fölé írják a nevüket a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerinti módon.  

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

21. A részvények kivezetése a tőzsdéről 

 

A közgyűlés kizárólag a mindenkori, vonatkozó tőkepiaci és tőzsdei szabályok szerinti 

esetben hozhat a Társaság részvényeinek tőzsdei kivezetését eredményező döntést - ideértve 

azon döntést is, amely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléséhez vezet. 

 

22. Jogviták 

 

21.1. Jelen Alapszabályból eredő, a részvényesek között felmerülő jogvitában a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választott Bíróság dönt. 

 

21.2. A Társaság a társasági határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok 

szerint is bírósághoz fordulhat az Integrációs üzleti irányító szervezet 

Igazgatóságának Szhitv. szerinti döntésével vagy utasításával szemben. A bírósághoz 

fordulásnak nincsen halasztó hatálya, a döntés vagy utasítás attól függetlenül az 

abban megjelölt határidőben végrehajtandó. 

 

21.3. A Társaság az Integrációs Szervezet által hozott, neki címzett utasítással vagy 

döntéssel szemben bírósághoz fordulhat abban a körben, hogy az utasítás vagy a 

döntés a törvénynek, egyéb jogszabályoknak és az Integrációs Szervezet által kiadott 

szabályzatoknak, és meghatározott irányelveknek, illetve az integráció egyéb 

szabályzatainak megfelel-e. A bírósághoz fordulásnak nincsen halasztó hatálya, az 

utasítás vagy döntés attól függetlenül az abban megjelölt határidőben végrehajtandó. 

 

23. Hirdetmény 

 

A Társaság hirdetményeit saját honlapján (www.takarekjzb.hu), az MNB által működtetett 

honlapon (www.kozzetetelek.hu), illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján teszi közzé. 

Jogszabályban vagy jelen Alapszabályban meghatározott esetekben a Társaság egyes 
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hirdetményeit a Cégközlönyben is közzéteszi. A hirdetmények Társaság honlapján történő 

közzététele minden egyéb közzétételi kötelezettséget helyettesít azokban az esetekben, 

amelyekben a jogszabályok, illetve a vonatkozó egyéb szabályzatok azt lehetővé teszik. 

 

24. Záró rendelkezések 

 

A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlése a Társaság 

Alapszabályának a módosításait a ……………… számú határozatával fogadta el.  

 

* * * 

 

A jelen Alapszabály 2020. …………-én lép hatályba. 
 

Igazolom, hogy az Alapszabály jelen, általam egységes szerkezetbe foglalt és ellenjegyzett 

szövege megfelel az Igazgatóság /2020 …(….) számú határozatával elfogadott hatályos 

tartalmának.  

 

Jelen egységes szerkezetű Alapszabályt a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51.§ (2) bekezdésének második mondata alapján 

egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte Budapesten, 2020. ……..napján: 

 

 

 

 

 

dr. Holobrádi Emese 

ügyvéd 

Kamarai azonosító szám:36061591 

 

 

 

Törölt: 2019

Törölt: 2019.

Törölt: 2019
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

R É S Z V É N Y E S I   M E G H A T A L M A Z Á S 

 

Alulírott/Alulírottak __________________________________________________________, 

mint a Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely:  1117 

Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület.; cégjegyzékszám: 01-10-043638; a 

továbbiakban a "Társaság") részvénykönyvébe bejegyzett  

 

 

___________________________________ 

(részvényes neve/cégneve) 

  

(székhelye: __________________________; cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 

__________________; a továbbiakban a "Részvényes") törvényes cégjegyzésére/képviseletére 

jogosult személy(ek) jelen okirat aláírásával meghatalmazom/meghatalmazzuk 

 

________________________-t 

(részvényesi meghatalmazott neve) 

 

(anyja neve: __________________; lakcíme: __________________; személyi igazolványszáma: 

__________________), hogy a Társaság 20.... ____________ __-án/-én tartandó évi rendes / 

rendkívüli közgyűlésén, illetve határozatképtelenség esetén a hirdetményben meghatározott 

helyen és időpontban sorra kerülő megismételt közgyűlésen személyemet képviselje és a 

személyemet megillető részvényesi jogokat teljes jogkörrel gyakorolja.  

 

__________________, 20... ______________ __. 

 

 

 ______________ ______________ 

 a Részvényes képviseletében eljárva a Részvényes képviseletében eljárva 

 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

 Név:  Név: 

 

 Cím:  Cím: 

 

 Aláírás:  Aláírás: 

Törölt: 1082 Budapest, Üllői út 48
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

R É S Z V É N Y E S I   M E G H A T A L M A Z Á S  
 

 

 

Alulírott _____________________, mint a Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság (székhely:  1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület; 

cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban a "Társaság") jelen okirat aláírásával 

meghatalmazom  

 

 

________________________-t 

(részvényesi meghatalmazott neve) 

 

 

(anyja neve: __________________; lakcíme: __________________; személyi igazolványszáma: 

__________________), hogy a Társaság 20... ____________ __-án/-én tartandó évi rendes / 

rendkívüli közgyűlésén, illetve határozatképtelenség esetén a hirdetményben meghatározott 

helyen és időpontban sorra kerülő megismételt közgyűlésen személyemet képviselje és a 

személyemet megillető részvényesi jogokat teljes jogkörrel gyakorolja.  

 

 

__________________, 20... ______________ __. 

 

 

 

 

______________ 

a Részvényes képviseletében eljárva 

 

 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

 

 Név:  Név: 

 

 Cím:  Cím: 

 

 Aláírás:  Aláírás: 

 

Törölt: 1082 Budapest, Üllői út 48.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takarék Jelzálogbank 

 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  

 

Alapszabálya 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Hatályos: 2020. 
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A L A P S Z A B Á L Y  

 

PREAMBULUM  

 

 

A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) a 

Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (továbbiakban: Integrációs Szervezet) 

tagjaként, és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. részvényeseként, a működési 

engedélyében foglaltak szerint, a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági 

tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvényben (továbbiakban: Szhitv.) 

meghatározott szövetkezeti hitelintézetként tevékenykedik. 

 

Az Integrációs Szervezet, az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a Magyar Nemzeti 

Bank (továbbiakban: Felügyelet vagy MNB) határozatában megállapított szövetkezeti 

hitelintézetek – így a Társaság is – összevont felügyelet alá tartoznak. 

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben Szhitv., a hitelintézetekről és a 

pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.), a 

tőkepiacról szóló 2001. CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.), a befektetési vállalkozásokról és az 

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 

2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.), a jelzálog-hitelintézetekről és a 

jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.), valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadók. 

A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

 

1. A Társaság cégneve:  

 

Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 

A Társaság idegen nyelvű cégnevei: 

 

angolul:  Takarék Mortgage Bank Co. Plc 

németül:  Takarék Hypothekenbank AG 

 

A Társaság rövidített cégneve:  Takarék Jelzálogbank Nyrt. 

 

2. A Társaság székhelye:  

 

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület 

 

3. A Társaság típusa: 

 

A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság. 

 

A Társaság a pénzügyi intézményeken belül elfoglalt helye szerint jelzálog-hitelintézet, mint 

szakosított hitelintézet. 

 

 

 



 

3 / 32 

 

4. A Társaság tevékenységi köre: 

 

4.1. A Társaság a Hpt. 3. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységét és 

a Hpt. 3. § (2) bekezdése szerinti kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységét, 

illetve a Hpt. 7. § (3) bekezdése szerinti tevékenységeit a Hpt., a Bszt., a Jht. és más, 

a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel összefüggő jogszabályok rendelkezései 

alapján annak keretei között, a Felügyelet engedélye alapján végzi. 

 

4.2. A Társaság tevékenységi köre(i), amelyet forintban, illetőleg devizában a Felügyelet 

345/1998. számú határozata(i) alapján végez, a következő: 

 

Főtevékenység: 

 

6492’08 Egyéb hitelnyújtás 

 

A Társaság a fenti tevékenységi körön belül is kizárólag a jelzálog-hitelintézetről és 

a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 3. §-a szerinti alábbi 

tevékenységeket végzi, nevezetesen:  

- visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása, ide nem értve a 

betét gyűjtését, 

- pénzkölcsön nyújtása, Magyarország vagy EGT tagállam területén levő ingatlanon 

alapított jelzálogjoggal biztosított fedezet mellett,  

- jelzálogjog kikötése nélküli kölcsönök nyújtása állami készfizető-kezesség vállalás 

esetén, 

- kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettségvállalása. 

 

Egyéb tevékenységek: 

 

6499’08 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés, nevezetesen: 

- kereskedelmi tevékenység a kamatláb-csereügylet, illetőleg devizaforrása 

árfolyamkockázatának fedezetére szolgáló deviza-csereügylet (swap) tekintetében. 

 

6619’08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 

 

5. Működési terület: 

 

A Társaság – a hatályos jogszabályok és a vonatkozó engedélyek keretei között – jogosult 

mind belföldön, mind külföldön a tevékenységét vagy annak egyes elemeit gyakorolni, 

illetve fiókintézetet, kirendeltséget vagy képviseletet létesíteni. 

 

6. Időtartam: 

 

A Társaság határozatlan időre alakult meg. Üzleti éve a Társaság alapításának évét kivéve 

megegyezik a naptári évvel, azzal, hogy az alapítás évében az üzleti év a Társaság 

alapításának a cégnyilvántartásba történő bejegyzése napján kezdődik. 
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A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, RÉSZVÉNYEI, RÉSZVÉNYESI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

 

7. Alaptőke 

 

7.1. A Társaság alaptőkéje 10.849.030.000,- Ft, azaz Tízmilliárd-

nyolcszáznegyvenkilencmillió-harmincezer forint, amely teljes egészében 

készpénzben került befizetésre. 

 

7.2. A Társaság alaptőkéjét akkor is felemelheti – kivéve az új részvények forgalomba 

hozatalával történő alaptőke-emelést –, ha a korábban kibocsátott valamennyi 

részvényének névértékét még nem fizették be teljesen. 

 

7.3. A Társaság közgyűlése határozatában felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke 

felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget 

(jóváhagyott alaptőke), amellyel az igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a közgyűlési 

határozatban megszabott, legfeljebb 5 éves időtartam alatt összesen felemelheti. A 

közgyűlés az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás eldöntése alkalmával 

határoz a 7.5. pont szerinti jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának esetleges kizárása 

vagy korlátozása kérdésében is. 

 

Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben 

feljogosítja és kötelezi az igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a 

törvény vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó 

döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt 

szükséges módosítását is. 

 

7.4. Az alaptőke felemelésekor a közgyűlés vagy az igazgatóság egyidejűleg úgy is 

határozhat, hogy a forgalomba hozandó új részvények vagy feltételes alaptőke-

emelés esetén a forgalomba hozandó átváltoztatható kötvények átvételére kizárólag a 

közgyűlési vagy igazgatósági határozatban kijelölt személy(ek) jogosultak (zártkörű 

alaptőke-emelés). 

 

7.5. A Társaság alaptőkéjének pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése során a 

Társaság részvényeseit (ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel 

azonos részvénysorozatba tartozó részvénnyel rendelkező részvényeseket), majd az 

átváltoztatható kötvények tulajdonosait a közgyűlési határozatban – igazgatósági 

hatáskörben történő alaptőke-emelés esetén az igazgatósági határozatban – 

meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg. 

   

A Társaság az Alapszabályban meghatározott közzétételi helyeken tájékoztatja a 

részvényeseket, illetve az átváltoztatható kötvények tulajdonosait a részvények 

átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a 

megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog 

érvényesítésére nyitva álló – 15 napos – időszak kezdő és zárónapjáról. 

 

A közgyűlés az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján azonban a jegyzési 

elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja vagy korlátozhatja. Az előterjesztésben be kell 

mutatni a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a 

részvények tervezett kibocsátási értékét. Az előterjesztés megtárgyalását az 

igazgatóságnak a közgyűlést összehívó meghívóban az alaptőke felemeléséről szóló 
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napirendi pont keretében, de azt megelőzően napirendre kell tűznie. A közgyűlés az 

alaptőke felemeléséről addig nem hozhat érvényesen határozatot, amíg a jegyzési 

elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása vagy korlátozása kérdésében nem döntött. Az 

igazgatóság a közgyűlési határozat cégbíróságnak történő megküldésével egyidejűleg 

gondoskodik a határozat tartalmának az Alapszabályban meghatározott közzétételi 

helyeken történő közzétételéről. 

 

8. Részvények 

 

8.1. A Társaság alaptőkéjét 80.163.440 db, azaz Nyolcvanmillió-

egyszázhatvanháromezer-négyszáznegyven darab, egyenként 100,- Ft, azaz Egyszáz 

forint névértékű részvény, valamint 2.832.686 db, azaz Kettőmillió-

nyolcszázharminckétezer-hatszáznyolcvanhat darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz 

Egyezer forint névértékű részvény testesíti meg.  

 

8.2. Az alaptőke részvényfajták és részvénytípusok szerinti megoszlása: 

 66.000.010 db, azaz Hatvanhatmillió-tíz darab, egyenként 100 Ft, azaz Egyszáz 

forint névértékű, összesen 6.600.001.000 Ft, azaz Hatmilliárd-hatszázmillió-

egyezer forint névértékű, "A" sorozatú törzsrészvény, 

 14.163.430 db, azaz Tizennégymillió-százhatvanháromezer-négyszázharminc 

darab, egyenként 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű, összesen 

1.416.343.000,- Ft, azaz Egymilliárd-négyszáztizenhatmillió-

háromszáznegyvenháromezer forint névértékű és 10.155.179.310,- Ft, azaz 

Tízmilliárd-egyszázötvenötmillió-egyszázhetvenkilencezer-háromszáztíz forint 

kibocsátási értékű „B” sorozatú elsőbbségi (osztalékelsőbbségi) részvény és 

 2.832.686 db, azaz Kettőmillió-nyolcszázharminckétezer-hatszáznyolcvanhat 

darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű, összesen 

2.832.686.000,- Ft, azaz Kettőmilliárd-nyolcszázharminckétmillió-

hatszáznyolcvanhatezer forint névértékű és 20.310.358.620,- Ft, azaz 

Húszmilliárd-háromszáztízmillió-háromszázötvennyolcezer-hatszázhúsz forint 

kibocsátási értékű „C” sorozatú törzsrészvény. 

 

8.3. A Társaság részvényei az értékpapírokra vonatkozó jogszabályok megtartásával 

dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra.  

 

9. A részvények átruházása, nyilvántartása 

 

9.1. A Társaság részvényei a hatályos jogszabályok és jelen Alapszabály keretei között 

szabadon átruházhatók, megszerzésükre és átruházásukra a külön jogszabályban 

meghatározott módon kizárólag értékpapír-számlán történő terhelés, illetve jóváírás 

útján kerülhet sor. 

 

9.2. A Társaság a hatályos jogszabályok, a jelen Alapszabály és a vonatkozó belső 

szabályzat alapján részvénykönyvet vezet. A részvényesek tulajdonosi minőségét a 

Társaság részvénykönyvébe való bejegyzés igazolja, ennek megfelelően a 

részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a 

részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvet az igazgatóság vezeti, illetőleg a 

részvénykönyv vezetésére a jogszabályban meghatározott személy(ek)nek megbízást 

adhat, amely esetén a megbízás tényét és a megbízott személyi adatait közzé kell 

tenni. 
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9.3. A Társaság a részvénykönyvet a Ptk. és a Tpt. vonatkozó rendelkezéseinek 

megfelelően vezeti.  

 

9.4. A Társaság igazgatósága – vagy a vonatkozó jogszabályok szerinti megbízottja – a 

részvényesekről olyan részvénykönyvet vezet, amely legalább a következő adatokat 

tartalmazza:  

 a részvénytulajdonosok, illetve részvényesi meghatalmazottak nevét, 

természetes személy esetén lakcímét, anyja nevét, állampolgárságát, jogi 

személy (pl. gazdasági társaság), és egyéni cég esetén annak székhelyét; 

 ha a részvénynek több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok és a közös 

képviselő adatait; 

 részvénysorozatonként a részvényesek részvényeinek darabszámát, tulajdoni 

részesedésének mértékét;  

 a részvény értékpapírkódját, illetve sorozatát és névértékét; 

 a részvény fajtáját; 

 a részvényvásárlás részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját; 

 a részvény bevonásának és megsemmisítésének (törlésének) időpontját; 

 a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és 

időpontját, amennyiben az a tulajdonszerzéshez szükséges. 

 

A részvénykönyv mellékleteként az igazgatóság vagy vonatkozó jogszabály szerinti 

megbízottja nyilvántartja a legalább 5%-ot elérő tulajdonosok által a Társaságban 

birtokolt – a Hpt. 3. számú melléklete szerint számított – közvetett tulajdonának 

azonosításra alkalmas adatait is. A Társaságban 5%-os vagy ezt meghaladó tulajdoni 

hányaddal rendelkező, illetve ilyen hányadot megszerző tulajdonos a Társaságban 

birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását – az azonosításra alkalmas 

adatok egyidejű közlésével – köteles a Társaságnak bejelenteni. Az e bejelentési 

kötelezettségét nem teljesítő tag szavazati jogának gyakorlását a kötelezettség 

teljesítéséig a Felügyelet felfüggeszti. 

 

9.5. A részvényes felelős mindazon kárért, amely bármely személyt amiatt ért, mert a 

részvénykönyvbe történő bejegyzés kérése során valótlan információt szolgáltatott, 

illetve a 9.6. és 9.7. pontokban rögzített tájékoztatási kötelezettségét elmulasztotta. 

 

9.6. A Társaság részvénykönyvébe bejegyzett részvényes 30 napon belül köteles írásban 

értesíteni az igazgatóságot bármely, a részvénykönyvben nyilvántartott adatában 

bekövetkezett változásról. 

 

9.7. Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, a 

részvényes, illetőleg az értékpapírszámla-vezető köteles e tényt a részvénykönyv 

vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül bejelenteni. A 

részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben 

haladéktalanul átvezetni. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak 

kell maradniuk. 

 

9.8. A Társaság elfogadja a KELER Központi Értéktár Zrt. („KELER Zrt.”), mint letéti 

hely által, illetve a KELER Zrt. igazolása alapján kiállított tulajdonosi igazolást, 

valamint a megfelelő időpontra kiállított értékpapírszámla kivonatot a részvény 

tulajdonjoga igazolásául. 
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9.9. A Társaság Hpt. 6. § 122. pontja szerinti vezető állású személye köteles a 

tulajdonában lévő, a Társaság által kibocsátott részvényét a Társaság 

igazgatóságának bejelenteni. 

 

10. A részvényesek jogai és kötelezettségei 

 

10.1. A részvényesek kötelezettségei: 

 

10.1.1. A részvényes felelőssége a Társasággal szemben a részvény névértékének 

vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A Társaság 

kötelezettségeiért a részvényes egyébként nem felel. 

 

10.1.2. A Társaság fennállása alatt a részvényes az általa teljesített vagyoni 

hozzájárulást nem követelheti vissza. Az alaptőke leszállításának esetét 

kivéve tilos az alaptőke terhére a részvényesnek tagsági jogviszonya alapján 

kifizetést teljesíteni.  

 

10.1.3. A Társaságban történő befolyásszerzésre a Tpt. és a Hpt. szabályai az 

irányadók.  

 

10.2. A részvényesek jogai: 

 

10.2.1. A részvényes a részvényesi jogai gyakorlására a részvényre, az 

értékpapírokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben meghatározott 

tulajdonosi igazolás birtokában jogosult. A részvényesi jogok gyakorlásához 

nincs szükség a tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az 

Alapszabály rendelkezése alapján – a Tpt. szerinti – tulajdonosi megfeleltetés 

útján kerül sor. A részvényes közgyűléshez kapcsolódó jogainak 

gyakorlásához az előbbieken túlmenően a 12.1. pont szerintiek is 

szükségesek. 

 

10.2.2. A részvényes e jogokat személyesen, vagy meghatalmazottja (képviselője), 

vagy a Ptk. és a Tpt. szerinti részvényesi meghatalmazottja útján 

gyakorolhatja. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre 

vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti 

meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására 

és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A 

meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat 

formájában kell a Társasághoz benyújtani. Az igazgatóság és a 

felügyelőbizottság tagja abban az esetben lehet képviselő, ha 

meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a 

meghatalmazó által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkezik. Nem lehet 

képviselő a Társaság könyvvizsgálója, valamint a Társaság vagyonellenőre. A 

részvényes a közgyűlésen őt képviselő meghatalmazott személy kijelöléséről 

úgy is rendelkezhet, hogy a Társaság által a részére postán vagy elektronikus 

okiratként megküldött, az Alapszabály 1. vagy 2. számú mellékletét képező 

formanyomtatványt a Társaság részére, a közgyűlés napját megelőző 

munkanap végéig kitöltve, teljes bizonyító erejű magánokiratként visszaküldi. 

Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően 
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szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve 

megtett nyilatkozat semmis. 

 

10.2.3. A részvényes részvénye névértékének, illetve, ha a névérték és a kibocsátási 

érték eltér, az utóbbi ellenértékének teljes befizetése után igényelheti a 

részvény értékpapírszámlán történő jóváírását. 

 

10.2.4. A részvényesnek joga van a Társaságnak a számviteli jogszabályok szerint 

adózott eredménye közgyűlés által felosztani rendelt, részvényei névértékére 

jutó arányos hányadára (osztalék). Az osztalék meghatározására az 

Alapszabályban az egyes részvényosztályokra meghatározott jogok 

figyelembevételével kerülhet sor. 

 

10.2.5. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő 

közgyűlési határozatban meghatározott fordulónapon a Társaság 

részvénykönyvében szerepel. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról 

rendelkező határozat kelte és az osztalékfizetés kezdő időpontja között 

legalább 20 munkanapnak kell eltelnie.  

 

10.2.6. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult a 

végelszámolás eredményeként felosztható vagyon részvényeivel arányos 

részére. 

 

10.2.7. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és 

észrevételt tenni. A felvilágosítást és az iratbetekintést az igazgatóság a 

felvilágosítást kérő részvényes által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat 

tételéhez kötheti. Az igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az 

iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti, bank-, értékpapír, vagy 

egyéb hasonló titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát 

visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási 

nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását 

indokolatlannak tartja, a cégbíróságtól kérheti a Társaság kötelezését a 

felvilágosítás megadására. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre 

vonatkozóan az igazgatóság a részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a 

szükséges tájékoztatást úgy adja meg, hogy a részvényes – a közgyűlés napja 

előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges 

felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 nappal megkapja.  

 

10.2.8. A részvényes jogosult indítványt tenni és – a jogszabályi keretek között – a 

részvénye által biztosított szavazati jogokkal élni. 

 

10.2.9. A részvényest megilletik mindazok a kisebbségi jogok, amelyeket a Ptk. 

biztosít. 

 

10.3. A „B” sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító részvények tulajdonosát a 

részvényesi jogok az alábbi eltéréssel illetik meg:  

 

10.3.1. Osztalékjog: a részvényesek között felosztható adózott eredményből a „B” 

sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító részvények tulajdonosa az „A” 

sorozatú törzsrészvény után járó osztaléknál 10%-kal nagyobb mértékű 
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osztalékra jogosult azzal, hogy amennyiben valamely üzleti évben az 

osztalékelsőbbséget biztosító részvények tulajdonosa osztalékra nem válik 

jogosulttá, akkor a későbbi évek eredményéből az elmaradt osztalék nem 

pótolható; 

 

10.3.2. Szavazati jog: a „B” sorozatú osztalékelsőbbséget biztosító részvények 

tulajdonosát szavazati jog nem illeti meg, így a közgyűlésen szavazásra nem 

jogosult. Amennyiben azonban a Társaság valamely üzleti évében nem fizet 

osztalékot, az osztalékelsőbbségi részvények tulajdonosait az „A” sorozatú 

törzsrészvényekhez kapcsolódó szavazati joggal egyenlő mértékű szavazati 

jog illeti meg, mely jogot a következő üzleti évre vonatkozó éves beszámoló 

elfogadásáig korlátozás nélkül jogosultak gyakorolni. 

 

10.4. A „C” sorozatú törzsrészvények tulajdonosát a részvényesi jogok az alábbi 

eltéréssel illetik meg:  

 

10.4.1. Szavazati jog: a „C” sorozatú törzsrészvény tulajdonosát az „A” sorozatú 

törzsrészvényhez fűződő szavazati joggal azonos mértékű szavazati jog illeti 

meg, azaz egy 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű „C” sorozatú 

törzsrészvény tíz szavazatra jogosít. 

 

A TÁRSASÁG SZERVEZETE 

 

11. A közgyűlés 

 

11.1. A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés.  

 

11.2. A közgyűlést az igazgatóságnak a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal 

megelőzően, az Alapszabályban meghatározott közzétételi helyeken közzétett 

hirdetmény útján kell összehívni. A hirdetmény tartalmazza: 

a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét; 

b) a közgyűlés időpontját és helyét; 

c) a közgyűlés napirendjét; 

d) a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;  

e) azt az időpontot, ameddig a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, 

illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyvbe be lehet 

jegyezni; 

f) felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó 

jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket; 

g) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok 

elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának 

címét is) vonatkozó tájékoztatást, és 

h) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és 

idejét, és 

i) a közgyűlés megtartásának módját.  

 

11.3. A közgyűlést a jogszabályban vagy a jelen Alapszabályban meghatározott 

kivételekkel az igazgatóság hívja össze – az Igazgatóság által megküldött 

meghívóban meghatározott helyszínre illetve a helyszínre vonatkozó igazgatósági 

döntés hiányában a Társaság székhelyére -, ha azt a Társaság működése 
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szempontjából szükségesnek tartja, vagy az Alapszabály, illetve jogszabályi 

rendelkezés előírja. A Szhitv. alapján az igazgatóság köteles abban az esetben is 

összehívni – a legrövidebb időn belül – a Társaság közgyűlését, amennyiben az 

Integrációs Szervezet Igazgatósága, illetve az Integrációs üzleti irányító szervezet 

Igazgatósága kezdeményezte a közgyűlés tartását a vezető tisztségviselők tisztújítása 

tárgyában. 

 

11.4. A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlésről az Integrációs 

üzleti irányító szervezetet és az Integrációs Szervezetet előzetesen, a meghívó 

közzétételével egyidejűleg értesíteni kell. Az értesítéshez csatolni kell a meghívót, 

valamint a napirendekre vonatkozóan az előterjesztéseket és a kapcsolódó anyagokat, 

amennyiben vannak ilyenek. Az Integrációs Szervezet ügyvezetése indokolt esetben 

az értesítéstől számított 5 napon belül felhívhatja a Társaságot arra, hogy az 

Integrációs Szervezet által megjelölt, előterjesztést nem tartalmazó napirendi 

pontokhoz készítsen írásbeli előterjesztést.  Az Integrációs üzleti irányító szervezet 

és az Integrációs Szervezet képviselője a Társaság közgyűlésén jogosult tanácskozási 

joggal részt venni. 
 

Azon részvényeseket, akik erre vonatkozó igényüket írásban megküldik a Társaság 

részére, az Alapszabály szerinti helyeken történt közzététel mellett elektronikus úton 

is értesíteni kell a közgyűlés összehívásáról. 

 

A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a 

felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában 

meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve 

az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a 

napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó 

felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat, illetőleg a 

képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat (amennyiben 

azok nem kerültek közvetlenül megküldésre a részvényesek részére) a Társaság 

hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint a 

közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.  

 

11.5. Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak 

valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a 

részvényesek a közgyűlés megtartásához egyhangúan hozzájárulnak. 

 

11.6. Az évi rendes közgyűlésen kívül a jogszabályban meghatározott esetek mellett az 

igazgatóság rendkívüli közgyűlést hív össze, ha az előző közgyűlés vagy az 

igazgatóság így határozott, vagy ha a szavazatok legalább 1%-át képviselő 

részvények tulajdonosa (tulajdonosai) – az ok és a cél megjelölésével – kívánja. A 

közgyűlést – a 15.22. pontban foglaltak szerint – a felügyelőbizottság is 

összehívhatja. A Hpt-ben rögzített, a felügyeleti hatóság által alkalmazható 

intézkedés, kivételes intézkedés vagy a pénzügyi közvetítőrendszer egyes 

szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. 

évi XXXVII. törvény szerinti szanálási eljárás elrendelésének elkerülése érdekében 

szükséges tőkeemelésről döntő (rendkívüli) közgyűlést annak kezdőnapját 

megelőzően legalább 10 nappal is össze lehet hívni. 
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11.7. A részvényes részvényesi jogait személyesen, illetőleg képviselő útján, a 10.2.2. 

pontban foglaltak szerint gyakorolhatja.  

 

11.8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által 

megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a 

közgyűlés nem határozatképes, az eredeti hirdetményben szereplő időpontra 

összehívott második közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a 

megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelenség miatt 

megismételt közgyűlést az eredeti időponttól számított legalább 10 és legfeljebb 21 

napon belüli időpontra lehet összehívni. 

 

11.9. A közgyűlés levezető elnöke az igazgatóság által felkért személy, ennek hiányában a 

közgyűlés által kijelölt személy. A közgyűlés elnökének megbízatása az adott 

közgyűlésre, a megismételt, illetve a folytatólagos közgyűlésre szól. 

 

11.10. A közgyűlést az elnök legfeljebb 1 alkalommal felfüggesztheti. Ebben az esetben a 

közgyűlést 30 napon belül folytatni kell. A közgyűlés összehívására és a közgyűlés 

tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat ilyen esetben nem kell 

alkalmazni. 

 

12. A közgyűlés hatásköre, a határozathozatal rendje, a szavazati jog gyakorlása 

 

12.1. A közgyűlésen minden 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű „A” sorozatú 

törzsrészvény egy szavazatra jogosít, és minden 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint 

névértékű „C” sorozatú törzsrészvény tíz szavazatra jogosít. A Társaság a 

közgyűléshez kapcsolódóan a Tpt-ben, a tőzsdei szabályokban és a KELER Zrt. 

szabályzataiban meghatározott tulajdonosi megfeleltetést hajt végre, amelynek 

fordulónapja kizárólag a közgyűlést megelőző 7. és 3. tőzsdenapok közötti időszakra 

eshet. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, aki a 

tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, és akinek nevét a 

közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18.00 órakor (a 

részvénykönyv lezárásának időpontja) a részvénykönyv tartalmazza. 

 

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy 

jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek 

a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe 

bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint 

részvényest megillető jogokat gyakorolja. 

 

12.2. A közgyűlés a napirenden szereplő ügyekben nyílt szavazással számítógépes 

szavazatszámláló alkalmazásával, szavazólap felmutatásával vagy más, a szavazatok 

összeszámlálására alkalmas módon határoz. A szavazás – a közgyűlés eltérő döntése 

hiányában – határozati javaslatonként történik. Először a módosító javaslatokról, 

majd az eredeti határozati javaslatról kell szavazni. Szavazategyenlőség esetén a 

javaslat elvetettnek tekintendő. Amennyiben olyan kérdésben áll fenn 

szavazategyenlőség, amelyben a döntés meghozatala jogszabály rendelkezése folytán 

kötelező, úgy a kérdés ismételt napirendre tűzése kötelező. 

 

12.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása; 
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b) a Társaság működési formájának megváltoztatásáról szóló döntés 

meghozatala; 

c) az alaptőke felemelése – ideértve az igazgatóság 7.3. és 7.4 pontokban foglalt 

felhatalmazását az alaptőke felemelésére – és leszállítása; 

d) a Társaság más részvénytársasággal való egyesülésének, beolvadásának, 

szétválásának és jogutód nélküli megszüntetésének, valamint más társasági 

formába történő átalakulásának elhatározása; 

e) az igazgatóság tagjainak megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának 

megállapítása; 

f) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, illetve 

díjazásának megállapítása; 

g) a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, illetve díjazásának 

megállapítása; 

h) a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek 

pénzügyi segítség nyújtása; 

i) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, és az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó döntés; 

j) döntés osztalék, illetve osztalékelőleg fizetéséről, a 14.19.1 e) pontban foglalt 

esetet kivéve; 

k) a Ptk. szerinti vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának 

értékelése, és döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában; 

l) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az 

egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; 

m) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; 

n) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; 

o) döntés saját részvény megszerzéséről, kivéve, ha a saját részvény 

megszerzésére a Társaságot fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében 

van szükség és a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat 

elfogadásáról; 

p) döntés a nyilvános vételi ajánlat-tételi eljárás megzavarására alkalmas lépések 

megtételéről; 

q) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása; 

r) a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása; 

s) döntés elismert vállalatcsoport létrehozásának az előkészítéséről és az uralmi 

szerződés tervezetének tartalmáról; 

t) az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyásáról; 

u) döntés a Társaság részvényeinek bármely tőzsdéről, illetve jegyzési 

rendszerből történő kivezetésének kérelmezéséről;  

v) a javadalmazási irányelvek elfogadása, melyet annak elfogadásától számított 

30 napon belül a Társaság hivatalos honlapján nyilvánosságra kell hozni; 

v) döntés minden olyan kérésben, amelyet törvény vagy az Alapszabály a 

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

12.4. A Társaság igazgatósága felhatalmazást kap a Társaság székhelyének, 

telephelyeinek, fióktelepeinek, valamint a Társaság tevékenységi köreinek – kivéve a 

Társaság főtevékenységét – módosítására, és ezzel összefüggésben az Alapszabály 

módosítására. 

 

12.5. Amennyiben valamely közgyűlési döntés meghozatalához az Szhitv., vagy az 

Integrációs Szervezet alapszabálya értelmében az Integrációs Szervezet, vagy az 
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Integrációs üzleti irányító szervezet hozzájárulása vagy jóváhagyása szükséges, a 

Társaság ügyvezetése gondoskodik a szükséges engedélyek megszerzése iránt.  
 

12.6. Az alapszabály elfogadásához és módosításához az Integrációs Szervezet előzetes 

hozzájárulása szükséges. 

 

12.7. A közgyűlés a hatáskörébe tartozó kérdésekről a határozati javaslatot elfogadó 

szavazatok legalább egyszerű többségével határoz, kivéve a Ptk. 3:102. §; 3:211. § 

(3); 3:276. §-ában, valamint törvényben meghatározott azon eseteket, amikor a 

jelenlevő részvényesek 3/4-es többségének – vagy, ha törvény ettől eltérően 

rendelkezik, akkor az ott meghatározott feltételek szerinti – jóváhagyása szükséges a 

határozat elfogadásához.  A tartózkodás „nem” szavazatnak minősül. 

 

12.8. A közgyűlés határoz minden olyan kérdésben, amelyet az igazgatóság, a 

felügyelőbizottság, vagy a szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényes(ek) a 

közgyűlés elé terjeszt(enek). Ha az együttesen a szavazatok legalább 1%-ával 

rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend 

részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden 

szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a 

közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül 

közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek 

által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően 

hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell 

tekinteni. 

 

12.9. A közgyűlés olyan határozata, amely a Társaság nyilvános működési formájának 

zártkörűvé történő változtatására irányul, akkor hozható meg, ha ahhoz a szavazatok 

egyenként legfeljebb 1%-át képviselő részvényesek legalább 3/4-es többsége 

előzetesen hozzájárult. Az előzetes hozzájárulás kapcsán az igazgatóság köteles a 

közgyűlési meghívót tartalmazó hirdetményben a Társaság érintett részvényeseit 

felhívni, hogy nyilatkozzanak arról, a hozzájárulásukat megadják-e. Az érintett 

részvényeseknek a hirdetményben meghatározott – de legalább a Társaság nyilvános 

működési formájának zártkörűvé történő változtatásáról döntő közgyűléshez 

kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjától számított második napra tűzött 

– határidőn belül kell írásban, az igazgatóságnak címezve a Társaság székhelyére 

megküldeni álláspontjukat. Amennyiben a hirdetményben meghatározott határidőn 

belül a részvényes nem nyilatkozik, úgy a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 

Egy adott részvény alapján több hozzájárulást nem lehet érvényesen megadni. A 

Társaság igazgatósága a Társaság nyilvános működési formájának zártkörűvé történő 

változtatásáról döntő közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés adatai 

alapján állapítja meg az érintett részvényesek körét. 

 

12.10. A közgyűlés 12.3. c) és l) pont szerinti határozata akkor hozható meg, ha ahhoz az 

érintett részvényfajták vagy részvénysorozatok részvényesei adott közgyűlésen 

jelenlévő részvényeseinek több mint fele ehhez külön is hozzájárul. Az érintett 

részvényfajta vagy részvénysorozat részvényesei által leadott szavazatokat ezen 

hozzájárulás vonatkozásában a szavazás eredményének megállapítása során külön is 

értékelni szükséges, illetőleg szükség szerint részükre külön szavazást kell tartani. 

Érintettnek minősül egy részvényfajta vagy részvénysorozat, ha a közgyűlés 

határozata a részvényfajtához vagy -sorozathoz kapcsolódó, jelen Alapszabályban 
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meghatározott részvényesi jogot közvetlenül és hátrányosan módosít. Fentiek során a 

részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó 

rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog 

gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók. A közgyűlés jelen pont rendelkezései 

szerint meghozott határozatában foglalt felhatalmazás alapján a Társaság más szervei 

által meghozott határozathoz a jogszabály szerinti hozzájárulás így megadottnak 

tekintendő. 

 

13. A közgyűlés tisztségviselői és munkája 

 

13.1. A közgyűlés levezető elnöke 

 a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményben megjelölt sorrendben vezeti 

a tanácskozást; 

 elrendeli a szavazást; 

 a tárgyalásról és a határozatokról felveendő jegyzőkönyvet aláírja és annak 

hitelesítésére egy jelen lévő részvényest. 

 

13.2. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

 a Társaság cégnevét és székhelyét; 

 a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;  

 a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv 

hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a nevét; 

 a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; 

 a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát, 

amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazat 

által képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és 

ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát;  

 a részvényes, az igazgatósági vagy a felügyelőbizottsági tag tiltakozását 

valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja. 

 

13.3. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és azt az erre 

megválasztott egy jelen lévő részvényes hitelesíti. A közgyűlésről készült 

jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 15 napon belül meg kell küldeni az Integrációs 

üzleti irányító szervezet, az Integrációs Szervezet és a Felügyelet részére. 
 

14. Az igazgatóság 

 

14.1. Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, az igazgatóság tagjai vezető 

tisztségviselőknek minősülnek. A Társaság ügyvezetését az igazgatóság testületként 

látja el. Az igazgatóság képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, 

bíróságok és más hatóságok előtt. A részvényes a vezető tisztségviselő hatáskörét 

nem vonhatja el. A vezető tisztségviselő felelősségére a Ptk. szabályai irányadók.  

 

14.2. Az igazgatóság tagja csak természetes személy lehet. Az igazgatóság legalább 5, 

legfeljebb 11 tagból áll. Az igazgatóságot a közgyűlés választja a részvényesek vagy 

más személyek köréből. Az igazgatósági tagok közül legalább 2 olyan tagnak kell 

lennie, aki a Társasággal munkaviszonyban áll (a továbbiakban: belső tag). Az 

igazgatóság tagjai közül továbbá legalább 2 olyan igazgatósági tagnak kell lennie, 

aki magyar állampolgár, devizabelföldi, és – legalább 1 éve – állandó belföldi 

lakóhellyel rendelkezik.  
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14.3. Belső igazgatósági taggá a Társaság ügyvezetői választhatók meg. A belső 

igazgatósági tagok munkaviszonyának megszűnése esetén az igazgatósági tagság 

egyidejűleg megszűnik. 

 

14.4. Nem lehet az igazgatóság tagja, aki a Társaságnál vagy a Társasággal szoros 

kapcsolatban álló bármely pénzügyi intézménynél az előző 3 évben könyvvizsgáló 

volt. Úgyszintén nem lehet az igazgatóság tagja, aki a vonatkozó jogszabályokban, 

vagy az Integrációs Szervezet által kiadott, a vezető tisztségviselők alkalmasságáról 

és az alkalmasság ellenőrzéséről szóló szabályzatban írt feltételeknek nem felel meg.  

 

14.5. Az igazgatóság tagja – az Integrációs üzleti irányító szervezet, a Társasággal 

összevont alapú felügyelet alá tartozó egyéb jogi személy vagy nyilvánosan működő 

részvénytársaság kivételével – nem szerezhet részesedést a Társaságéval azonos 

főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban, továbbá – ide nem értve az 

Integrációs üzleti irányító szervezetet és a Társasággal összevont alapú felügyelet alá 

tartozó egyéb jogi személyt –, nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos 

főtevékenységet folytató más gazdasági társaságban kivéve, ha ehhez a közgyűlés 

hozzájárul. Az igazgatóság tagja és hozzátartozója – jogszabályban meghatározott 

kivétellel – nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi 

körébe tartozó ügyletet. A Társaság vezető tisztségviselője korlátozás nélkül lehet 

vezető tisztségviselő olyan – a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó – 

jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet 

folytat, mint a Társaság. Ha a Társaság vezető tisztségviselője új vezető 

tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül 

köteles e tényről értesíteni a Társaságot. 

 

14.6. Az igazgatóság tagjainak megbízatása a megválasztástól számított 5 évre szól. Az 

igazgatóság tagjai bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejártát követően 

újraválaszthatók.  

 

14.7. Az igazgatóság tagja tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a Társaság 

működőképessége ezt megkívánja – így különösen, ha a lemondás folytán az 

igazgatóság tényleges létszáma a 14.2. pontban meghatározott minimum létszám alá, 

vagy a belső tagok száma 2 fő alá csökkenne, vagy meghaladná a külső tagok számát 

–, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, 

kivéve, ha a közgyűlés az új tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. 

 

14.8. Az igazgatóság tagjai sorából elnököt választ.  

 

14.9. Az igazgatóság elnöke (akadályoztatása esetén az általa kijelölt igazgatósági tag) 

szervezi az igazgatóság munkáját és biztosítja hatékony működését. Ennek keretében 

különösen 

 összehívja az igazgatóság ülését, mégpedig - halaszthatatlan döntés esetét 

kivéve - írásban, legalább 5 munkanappal az ülés időpontja előtt; 

 gondoskodik az előterjesztések megküldéséről és a jegyzőkönyv vezetéséről; 

 vezeti az ülést, elrendeli a szavazást; valamint 

 amennyiben szükséges, a közgyűlés levezető elnökének a megválasztásáig 

vezeti a közgyűlést. 
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14.10. Az igazgatóság legalább háromhavonta egyszer ülést tart, az igazgatóság elnöke 

azonban bármikor összehívhatja az igazgatóságot. Az elnök köteles összehívni az 

igazgatóságot, ha két tag azt kéri, illetőleg a jogszabályban előírt esetekben. Az 

üléseket az elnök vagy az általa megbízott igazgatósági tag az ülés időpontja előtt 

legalább 5 munkanappal továbbított meghívó útján hívja össze. Az igazgatóság 

elnöke előzetesen, a meghívónak a tagoknak történő megküldésével egyidőben, de 

legalább 5 munkanappal az ülés megtartása előtt, a meghívónak és az itt 

meghatározott csatolt anyagoknak a megküldésével értesíti az Integrációs 

Szervezetet és az Integrációs üzleti irányító szervezetet az igazgatóság üléséről, 

amely szervezetek meghatalmazott képviselői jogosultak az igazgatóság ülésén 

tanácskozási joggal részt venni. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét, a 

meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a 

kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek. Az Integrációs Szervezet 

ügyvezetése indokolt esetben az értesítéstől számított 3 munkanapon belül 

felhívhatja a Társaságot arra, hogy az Integrációs Szervezet által megjelölt napirendi 

pontokhoz készítsen írásbeli előterjesztést. A napirenden nem szereplő ügyben az 

ülés csak akkor hozhat határozatot, ha minden tag, vagy az Integrációs üzleti irányító 

szervezet vagy az Integrációs Szervezet képviselője az ülésen jelen van – vagy azon 

telefonösszeköttetés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő eszköz) útján részt 

vesz –, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához hozzájárul. Az 

igazgatóság nem hozhat érvényes határozatot e kötelezettségek megsértése esetén. 

Az igazgatóság ülésén a felügyelőbizottság elnöke vagy az általa kijelölt 

felügyelőbizottsági tag állandó meghívottként vesz részt.  

 

14.11. Az igazgatóság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagjainak legalább fele jelen 

van. Az igazgatóság nem határozatképes a 14.10. pontban foglaltak megsértése 

esetén. Az igazgatóság határozatának meghozatalához – ha jogszabály vagy a jelen 

Alapszabály másként nem rendelkezik – a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségének 

szavazata szükséges. 

 

14.12.  Az igazgatóság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 

kell: 

 az igazgatósági ülés helyét és idejét, 

 a jelenlévő igazgatósági tagok nevét,  

 az elhangzott indítványokat, 

 a meghozott döntéseket, illetve e döntések elleni kifogásokat. 

 

Az igazgatóság tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a jegyzőkönyvbe. 

 

14.13. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke, két jelen lévő további igazgatósági tag és a 

jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet valamennyi igazgatósági tagnak és a 

felügyelőbizottság elnökének, továbbá az Integrációs Szervezetnek és az Integrációs 

üzleti irányító szervezetnek az ülést követő 15 napon belül – függetlenül attól, hogy 

az ülésen részt vett-e – meg kell küldeni.  

 

14.14. Az igazgatóság tagjai elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek 

az igazgatóság ülésein, ennek részletes szabályait a testület ügyrendje tartalmazza.  

 

14.15. Ülésen kívül – azaz ülés összehívása és tartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, 

elektronikus üzenet útján, vagy más hasonló módon – az igazgatóság csak akkor 
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hozhat érvényes határozatot, ha az igazgatósági tagok több mint fele szavazatát teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és azt – az igazgatóság tagjai részére az 

ülésen kívüli határozathozatalra történő felhívás és a kapcsolódó dokumentumok (így 

különösen az előterjesztések és szavazólapok) megküldését követő – 2 munkanapon 

belül megküldi a Társaság székhelyére.  

 

A 14.10. pontban foglaltak közül az Integrációs Szervezet és az Integrációs üzleti 

irányító szervezet előzetes értesítésére vonatkozó rendelkezések megfelelően 

alkalmazandóak az ülésen kívül hozott határozatok esetében is azzal, hogy az 

Integrációs üzleti irányító szervezet, illetve az Integrációs Szervezet ezirányú kérése 

esetén testületi ülést kell tartani. Az igazgatóság nem hozhat érvényes határozatot az 

e kötelezettségek megsértése esetén. 
 

14.16. Az igazgatóság működésére vonatkozó részletes szabályokat az igazgatóság 

ügyrendje határozza meg. Az ügyrendet az igazgatóság az Alapszabály által 

meghatározott keretek között maga állapítja meg.  

 

14.17. Az igazgatóság vezeti és ellenőrzi a Társaság gazdálkodását. Az Alapszabály keretei 

között minden intézkedésre jogosult, amely nincs kizárólag a közgyűlésnek 

fenntartva. Az igazgatóság felelős azért, hogy a Társaság ellenőrző befolyása alatt 

álló vállalkozások együttesére is biztosított legyen a prudens működés, a 

kockázatvállalási és tőkemegfelelési előírások betartása. Az igazgatóság ellátja a 

Társaság tulajdonában, illetőleg ellenőrző befolyása alatt álló vállalkozások esetében 

a tulajdonosi jogok gyakorlását. 

 

14.18. Az igazgatóság köteles 

 elkészíteni és a felügyelőbizottság jelentésével együtt a közgyűlés elé 

terjeszteni a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját és a nyereség 

felhasználására vonatkozó javaslatot; 

 elkészíteni és a felügyelőbizottság jelentésével együtt a közgyűlés elé 

terjeszteni a Társaság felelős társaságirányítási jelentését; 

 jelentést készíteni évente egyszer a közgyűlés részére és három havonta a 

felügyelőbizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság (ideértve a Társaság 

konszolidációs körébe vont leányvállalatait is) vagyoni helyzetéről és 

üzletpolitikájáról; 

 évente egyszer összehívni a rendes közgyűlést, valamint 8 napon belül 

összehívni a rendkívüli közgyűlést - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése 

mellett -, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a 

veszteség következtében az alaptőke kétharmadára, vagy a Ptk.-ban 

meghatározott minimum alá csökkent, továbbá, ha tudomására jut, hogy a 

Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, vagy 

vagyona a tartozásait nem fedezi; 

 gondoskodni a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről; 

 gondoskodni a részvénykönyv vezetéséről és a részvénykönyvbe 

munkaidőben történő folyamatos betekintési lehetőség biztosításáról; 

 a Társaság saját részvénye megszerzéséről dönteni, ha erre a Társaságot 

fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség; 

 biztosítani, hogy a Társaság ellenőrző befolyása alatt álló vállalkozások 

együttesére is biztosított legyen a prudens működés, a kockázatvállalási és 

tőkemegfelelési előírások betartása; 
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 ügyrendjét az elfogadást vagy módosítást követő 5 napon belül megküldeni 

az Integrációs Szervezet részére.  

 a hatálybalépés napját követő 15 napon belül megküldeni minden olyan 

szabályzatát, amelyet az Integrációs Szervezet vagy az Integrációs üzleti 

irányító szervezet által kiadott szabályzat előír. 
 

14.19. Az igazgatóság hatásköre 

 

14.19.1. A Társaság stratégiájával, üzleti és pénzügyi tevékenységével kapcsolatos 

jogkörök: 

a) stratégiai és üzletpolitikai célkitűzések jóváhagyása; 

b) az éves üzleti és pénzügyi terv, illetve az üzletpolitika megállapítása, 

jóváhagyása; 

c) a Társaság negyedéves mérlegei alapján az üzletpolitikai irányelvek 

végrehajtásának elemzése, értékelése; 

d) a Társaság gazdálkodásának irányítása, ennek keretében a Számviteli 

politika és az ahhoz kapcsolódó szabályzatok jóváhagyása; 

e) jogosult közbenső mérleg elfogadására, továbbá osztalékelőleg 

fizetésére vonatkozó határozat meghozatalára, azonban ezekhez a 

felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása is szükséges; 

f) a kockázatkezelési irányelvek meghatározása, amelyek biztosítják a 

kockázati tényezők feltérképezését, a belső kontroll mechanizmusok, 

szabályozási és felügyeleti rendszer alkalmasságát ezek kezelésére, 

valamint a jogi megfelelést; 

g) a szervezeten belüli feladatok elkülönítésére, az összeférhetetlenség 

megelőzésére, a kockázatok vállalására, mérésére, kezelésére, nyomon 

követésére és mérséklésére vonatkozó stratégiák és szabályzatok 

(ideértve a hitelezési és a működési kockázatok kezelésével 

kapcsolatos minősítési és becslési eljárásokat tartalmazó szabályzatot 

is) jóváhagyása és rendszeres felülvizsgálata, 

h) a nyilvánosságra hozatali elvekről szóló belső szabályzat jóváhagyása, 

i) a Társaság jelenlegi és jövőben felmerülő kockázatai fedezéséhez 

szükséges nagyságú és összetételű tőke meghatározására és 

folyamatos fenntartására irányuló stratégia és eljárások kialakítása, 

valamint – legalább évenkénti – felülvizsgálata; 

j) a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó döntési hatáskörök (limitek) 

megállapítása; 

k) döntés a Társaság szavatoló tőkéjének 10%-át meghaladó 

hitelkihelyezések vonatkozásában (ide nem értve a bankközi pénzügyi 

műveleteket); 

l) döntés azon beruházásokról, melyek volumene számvitelileg a 

mindenkori saját tőke 5%-át meghaladja; 

m) döntés a Társaság engedélyezett tevékenységi körébe (4. pont) tartozó 

egyes tevékenységek gyakorlásának megkezdéséről, felfüggesztéséről 

vagy megszüntetéséről; 

n) a vagyonellenőrrel kötendő megbízási szerződések feltételeinek 

meghatározása; 

o) a treasury pénz- és tőkepiaci tevékenysége működési rendjének, 

üzletkötési és lebonyolítási szabályainak meghatározása; 
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p) a fedezet-nyilvántartási, a kockázatvállalási, a nagykockázatvállalási, 

valamint a hitelbiztosítéki érték megállapításáról szóló szabályzat 

jóváhagyása; 

q) döntés a 200 millió Ft feletti követelés-ingatlan csere 

(kényszerbefektetések) kérdésében; 

r) az egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben fennálló, problémássá 

vált egyedi követelések 50 millió Ft feletti veszteséggel történő 

értékesítése. 

 

14.19.2. A Társaság működésével és szervezetével összefüggő feladat- és 

hatáskörök: 

a) a Társaság közgyűlésének összehívása; 

b) gondoskodás a részvényesekkel való megfelelő szintű és gyakoriságú 

kapcsolattartásról; 

c) kapcsolattartás a felügyelőbizottsággal, számára jelentések készítése; 

d) a társaságirányítási gyakorlat hatékonyságának folyamatos 

felügyelete; 

e) a jelentősebb, a Társaság szervezetének vagy működésének egészére 

kiható érdekkonfliktusok kezelése; 

f) jelentősebb szervezeti változások jóváhagyása (igazgatóságok 

megszüntetése, létrehozása); 

g) az MNB megállapítása folytán szükségessé váló intézkedések és 

intézkedési terv megállapítása; 

h) az anyagi ösztönzési rendszer kialakítása; 

i) a Munkáltatói kölcsönökről szóló szabályzat jóváhagyása. 

 

14.19.3. Tőkeemeléssel, valamint saját részvény megszerzésével kapcsolatos 

jogkörök: 

a) jogosult a Társaság alaptőkéjét a jelen Alapszabályban meghatározott 

módokon felemelni a közgyűlési felhatalmazás szerinti korlátokkal; 

b) közgyűlési felhatalmazás esetén az abban foglalt keretek között 

jogosult saját részvénnyel kapcsolatos tranzakciókról dönteni; 

c) közgyűlési felhatalmazás hiányában is jogosult dönteni a Társaság 

saját részvényeinek megszerzéséről, amennyiben erre a Társaságot 

fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség. 

 

14.19.4. Csoportirányítással, Társaságalapítással, befektetésekkel kapcsolatos 

hatáskörök: 

a) döntés társaság vagy üzleti tevékenység megszerzéséről, illetve 

értékesítéséről, amennyiben ennek volumene a 100 millió Ft-ot 

meghaladja és a részesedés a befolyásoló részesedés mértékét eléri; 

b) a Társaság tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaságok 

vonatkozásában a legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben való 

döntés, a tulajdonosi jogok gyakorlása; 

c) a Társaság ellenőrző befolyása alatt álló gazdasági társaságok 

esetében a Ptk-ban meghatározott tagsági jogok gyakorlása; 

d) a Társaság 50%-os részesedést meghaladó befolyása alatt álló 

hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, járulékos vállalkozás 

igazgatóságának utasítása az összevont alapú felügyeletre vonatkozó 

előírások betartása és végrehajtása érdekében.  
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14.19.5. A Társaság képviseletével kapcsolatos jogok: 

a) a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint közzéteendő 

információk nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos irányelvek 

kialakítása és betartásuk felügyelete; 

b) az ügyvezetőkkel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása 

(ügyvezető: a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek); 

c) a Társaság cégének jegyzésére jogosult – a cégjegyzékbe bejegyzendő 

– dolgozók kijelölése, valamint két belső igazgatósági tag együttes 

aláírási jogosultságának átruházására vonatkozó eljárási rendet 

tartalmazó szabályzat jóváhagyása. 

 

14.19.6. A saját működésével összefüggő jogkörök: 

 

a) szükség szerint javaslattétel a közgyűlés számára igazgatósági tag(ok) 

jelölésére és a tagok díjazására vonatkozóan; 

b) az igazgatóság elnökének megválasztása és visszahívása; 

c) a testület ügyrendjének elfogadása és módosítása; 

d) jogosult az igazgatósági tagok és/vagy az igazgatóságon kívülálló 

személyek (munkavállalók, külső szakértők stb.) részvételével állandó 

vagy ad hoc jellegű bizottságokat alakítani és e testületeknek a 

szükséges felhatalmazást megadni; 

e) jogosult tevékenységének ellátásához külső tanácsadó vagy szakértő 

szolgáltatásait igénybe venni; 

f) saját korábbi határozatai végrehajtásának negyedévenkénti 

ellenőrzése.  

 

14.19.7. Egyéb hatáskörök: 

a) a csoportszintű Javadalmazási Politika végrehajtása; 

b) döntés minden olyan kérdésben, amelyet a közgyűlés az igazgatóság 

hatáskörébe utal; 

c) döntés minden olyan ügyben, amely a jogszabálynál fogva az 

igazgatóság hatáskörébe tartozik, vagy amelyet az igazgatóság – a 

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozóként – saját 

hatáskörébe von, illetve, amelynek megtárgyalását az igazgatóság 

bármely tagja vagy a felügyelőbizottság igényli; 

d) a hatáskörében hozott, folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban 

beszámoltatás. 

 

14.20. A14.19.5 b) pontjában meghatározott munkáltatói jogokat az igazgatóság gyakorolja. 

Ha az Igazgatóság másként nem határoz, a Társaság egyéb alkalmazottaival 

kapcsolatos munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja. 

 

14.21.  Az igazgatóság jogosult a közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül a Társaság 

saját részvényeinek jogszabály szerinti mértékben történő megszerzésére, 

amennyiben az a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése 

érdekében történik. Ilyen esetben az igazgatóság a soron következő közgyűlésen 

köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a 

megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a 

Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről. 
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15. A felügyelőbizottság 

 

15.1. A felügyelőbizottság tagja csak természetes személy lehet. 

 

15.2. A felügyelőbizottság legalább 3, legfeljebb 9 tagból áll, mely tagok többségének, de 

legalább 3 tagnak a Ptk. szerinti független személynek kell lennie és a dolgozói 

képviseletet ellátó személyek kivételével a Társasággal nem állhatnak 

munkaviszonyban. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja legfeljebb 5 

éves időtartamra. A felügyelőbizottság elnöke köteles összehívni a közgyűlést, ha a 

felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökkent.  

 

15.3. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a 

felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a Ptk. szerinti vezető tisztségviselőkre 

vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a Ptk. 8:1. § 2. pont szerinti 

hozzátartozója a Társaság Ptk. szerinti vezető tisztségviselője, vagy aki nem felel 

meg az Integrációs Szervezet által kiadott, a vezető tisztségviselők alkalmasságáról 

és az alkalmasság ellenőrzéséről szóló szabályzatban írt feltételeknek. 

 

15.4. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek 

részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság igazgatóságától függetlenek, 

tevékenységük során nem utasíthatók. 

 

15.5. A felügyelőbizottság tagjai bármikor visszahívhatók és megbízatásuk lejárta után 

újraválaszthatók. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a Ptk. 3:25. § szerinti 

vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Társaság 

igazgatóságához intézi. 

 

15.6. A felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt választ. 

 

15.7. Amennyiben az Alapszabály – üzemi tanács hozzájárulásával jóváhagyott – 

rendelkezése nem zárja ki, a felügyelőbizottság tagjainak egyharmadát, a 

munkavállalói képviselőket az üzemi tanács jelöli, ha a Társaságnál a főfoglalkozású 

munkavállalók létszáma éves átlagban a 200 főt meghaladja. 

 

Az üzemi tanács által jelölt személyeket a közgyűlés köteles a jelölést követő első 

ülésen a felügyelőbizottság tagjává megválasztani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben a 

törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn. 

 

15.8. A felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább 3 havonta tartja üléseit. A 

felügyelőbizottság üléseit a felügyelőbizottság elnöke bármikor jogosult összehívni. 

A felügyelőbizottsági ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a 

felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhez 

vételétől számított 10 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 

30 napon belüli időpontra történő összehívásáról.  Amennyiben az elnök a fentiek 

szerint nem hívja össze a felügyelőbizottság ülését, akkor arra a tag is jogosult. A 
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felügyelőbizottság összehívását az igazgatóság elnöke vagy két tagja is 

kezdeményezheti írásban. 

 

15.9. Az üléseket az elnök hívja össze elektronikus üzenetként, vagy okirati formában 

továbbított meghívó útján. A felügyelőbizottság üléséről a Integrációs üzleti irányító 

szervezetot és az Integrációs Szervezetet előzetesen, a meghívó felügyelőbizottsági 

tagoknak történő megküldésével egyidejűleg, de legalább 5 munkanappal az ülés 

előtt, a meghívónak és a jelen pontban írottak szerint csatolt anyagoknak a 

megküldésével, értesíteni kell. A meghívóhoz csatolni kell minden napirendre 

vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak 

ilyenek és elektronikus vagy nyomtatott formában el kell juttatni a 

felügyelőbizottság tagjához, a Integrációs üzleti irányító szervezethoz és az 

Integrációs Szervezethez. A napirenden nem szereplő ügyben az ülés csak akkor 

hozhat határozatot, ha minden tag vagy a Integrációs üzleti irányító szervezet vagy 

az Integrációs Szervezet képviselője az ülésen jelen van – vagy azon 

telefonösszeköttetés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő eszköz) útján 

részt vesz –, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához hozzájárul. A 

Integrációs üzleti irányító szervezet továbbá az Integrációs Szervezet képviselői 

jogosultak felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt venni. A 

felügyelőbizottság nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése 

esetén. 

 

15.10. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag 

jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A felügyelőbizottság nem 

határozatképes, ha az Integrációs Szervezetet és a Integrációs üzleti irányító 

szervezetot a felügyelőbizottság ülésére a napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok, 

előterjesztések és a meghívó megküldésével nem hívták meg legalább 5 

munkanappal az ülés előtt. 

 

15.11. A felügyelőbizottság ülésén az igazgatóság elnöke, a vezérigazgató vagy 

megbízottja, az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet, a 

felügyelőbizottság felhívása esetén az állandó könyvvizsgáló a felügyelőbizottság 

ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az állandó 

könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket. 

 

15.12. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv 

tartalmazza 

 az ülés helyét és idejét, 

 a jelen lévő tagok nevét, 

 az elhangzott indítványokat, 

 a meghozott döntéseket, illetve e döntések elleni tiltakozásokat. 

 

A felügyelőbizottság tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a 

jegyzőkönyvbe. 

 

A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és két jelen lévő további felügyelő bizottsági tag írja 

alá. A jegyzőkönyvet valamennyi felügyelő bizottsági tagnak az ülést követő 15 

napon belül meg kell küldeni függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e. 
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15.13. A felügyelőbizottság tagjai elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt 

vehetnek a felügyelőbizottság ülésein, ennek részletes szabályait a testület ügyrendje 

tartalmazza.  

 

15.14. Ülésen kívül – azaz ülés összehívása és tartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, 

elektronikus üzenet útján, vagy más hasonló módon a felügyelőbizottság csak akkor 

hozhat érvényes határozatot, ha a felügyelő bizottsági tagok több mint fele szavazatát 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és azt – a felügyelőbizottság tagjai 

részére az ülésen kívüli határozathozatalra történő felhívás és a kapcsolódó 

dokumentumok (így különösen az előterjesztések és szavazólapok) megküldését 

követő – 2 munkanapon belül megküldi a Társaság székhelyére. 

 

A 15.9 pontban foglaltak közül az Integrációs Szervezet és a Integrációs üzleti 

irányító szervezet előzetes értesítésére vonatkozó rendelkezések megfelelően 

alkalmazandóak az ülésen kívül hozott határozatok esetében is azzal, hogy a 

Integrációs üzleti irányító szervezet, illetve az Integrációs Szervezet ezirányú kérése 

esetén testületi ülést kell tartani. A felügyelőbizottság nem hozhat érvényes 

határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén. 

 

15.15. A felügyelőbizottság ügyrendjét az Alapszabály keretei között maga állapítja meg, és 

azt a közgyűlés hagyja jóvá.  

 

15.16. A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében az 

igazgatóság tagjaitól és a Társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a 

Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel 

megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság részére a Társaság hozzáférést biztosít a 

hitelintézet kockázataira vonatkozó információkhoz, a kockázati ellenőrzés 

funkcióhoz és a külső szakértők véleményéhez. A felügyelőbizottság bármely tagja 

indítványozhatja jelentés készítését, vagy felvilágosítást kérhet a felügyelőbizottság 

ülésén szóban, vagy ülésen kívül írásban, a felügyelőbizottság elnökének és az 

igazgatóság elnökének címzett kérelemben. A kért jelentést, illetve a felvilágosítást a 

felügyelőbizottság ülésétől, vagy az írásbeli kérelem kézhezvételétől számított 15 

napon belül kell a felügyelőbizottság elnökének írásban megküldeni. A 

felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaságnak a Nemzetközi Pénzügyi 

Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti a számvitelről szóló törvény szerinti 

beszámolóját, az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatot, továbbá minden 

olyan előterjesztést, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. 

Vizsgálatának eredményét a felügyelőbizottság elnöke ismerteti. A 

felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismerete nélkül a számvitelről szóló törvény 

szerinti beszámolóról az IFRS szerint készített beszámolóról és az adózott eredmény 

felhasználásáról a közgyűlés érvényesen nem hozhat határozatot. 

 

15.17. A felügyelőbizottság feladata – a 15.16. ponton túlmenően – különösen  

a) gondoskodás arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes 

működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel; 

b) javaslattétel a könyvvizsgáló szervezetre és díjazására, illetve a 

könyvvizsgáló személyére és díjazására az ügyvezetés előzetes 

kezdeményezése és az Audit Bizottság ajánlása alapján;  
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c) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi 

és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a 

könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a 

könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán 

kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, 

valamint - szükség esetén – az igazgatóság részére intézkedések megtételére 

való javaslattétel; 

d) a számviteli törvény szerinti beszámoló a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardok („IFRS”) szerinti beszámoló véleményezése és 

könyvvizsgálatának nyomon követése; 

e) a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseinek (ideértve a konszolidált 

jelentéseket is) ellenőrzése; 

f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a 

szükséges intézkedések megtételére; 

g) a belső ellenőrzési szervezet irányítása, melynek keretében: 

1. a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési tervének 

elfogadása; 

2. a belső ellenőrzés által készített jelentések legalább félévente történő 

megtárgyalása, és a szükséges intézkedések végrehajtásának 

ellenőrzése; 

3. szükség esetén külső szakértő felkérésével a belső ellenőrzés 

munkájának segítése; 

4. a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására 

történő javaslattétel; 

5. a felügyelőbizottság előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőrzési 

szervezet vezetője és alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, 

megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához, valamint 

díjazásuk megállapításához; 

h) a belső ellenőrzési szervezet által végzett vizsgálatok megállapításai alapján 

ajánlások és javaslatok kidolgozása; 

i) a felelős társaságirányítási jelentés megtárgyalása; 

j) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a 

figyelemmel kísérése;  

k) az igazgatóság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer 

megfelelő ellenőrzése érdekében, valamint 

l) a csoportszintű Javadalmazási Politika elveinek elfogadása és felülvizsgálata; 

m)  döntés az Igazgatóság munkaviszonyban álló tagjainak javadalmazásáról 

(kivéve a tiszteletdíj). 

n)  a belső ellenőrzés, a compliance és a kockázatkezelés vezetői 

javadalmazásának felügyelete. 

 

15.18. A felügyelőbizottság elnöke – a bizottsági ülést követő 10 napon belül – köteles 

megküldeni a Felügyelethez, 15 napon belül pedig az Integrációs Szervezethez és a 

Integrációs üzleti irányító szervezethez azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, 

illetőleg jelentéseket, amelyek a felügyelőbizottság által tárgyalt olyan napirendi 

pontra vonatkoznak, amelynek tárgya a Társaság belső szabályzatainak súlyos 

megsértése vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság.  

 

15.19. A felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a közgyűlésen. 
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15.20. A felügyelőbizottság testületként jár el. Az ellenőrzést állandó jelleggel is 

megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a 

felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a 

felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.  

 

15.21.  Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az igazgatóság tevékenysége 

jogszabályba, Alapszabályba, a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként 

sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, rendkívüli közgyűlést hív össze, és 

javaslatot tesz annak napirendjére. 

 

15.22. A felügyelőbizottság indítványozhatja az igazgatóság ülésének összehívását és 

meghatározott kérdések napirendre tűzését. 

 

16. Audit Bizottság 

 

16.1. Az Audit Bizottság legalább 3, de legfeljebb 9 tagból áll. Az Audit Bizottság tagjait a 

közgyűlés választja a felügyelőbizottság független tagjai közül legfeljebb 5 éves 

időtartamra. 

 

16.2. Az Audit Bizottság a felügyelőbizottság a pénzügyi beszámolórendszer 

ellenőrzésében, a kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben 

segíti. Ennek megfelelően az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik: 

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardok („IFRS”) szerinti beszámoló véleményezése és 

könyvvizsgálatának nyomon követése; 

b) a könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozó ajánlás készítése a felügyelőbizottság 

számára; 

c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítésében való 

közreműködés; 

d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi 

előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval 

való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, különösen a Társaság 

részére nyújtott további szolgáltatásoknak a felülvizsgálása és figyelemmel 

kísérése, valamint – szükség esetén – a felügyelőbizottság számára 

intézkedések megtételére való javaslattétel; 

e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése, folyamatának 

figyelemmel kísérése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;  

f) a Társaság belső ellenőrzésének és kockázatkezelő rendszerei 

hatékonyságának figyelemmel kísérése, valamint 

g) a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer 

megfelelő ellenőrzése érdekében. 

 

16.3. Az Audit Bizottság működésének részletes szabályait az ügyrendje tartalmazza. 

 

17. Állandó könyvvizsgáló 

 

17.1. A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik. Az állandó könyvvizsgálót – a 

Társaság törvényes működésének biztosítására és az ügyvezetés ellenőrzése 

érdekében – a közgyűlés választja legfeljebb 5 éves időtartamra az Integrációs üzleti 

irányító szervezet által közzétett névjegyzékből. Az állandó könyvvizsgáló 
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megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a közgyűlés által történt 

megválasztásától a következő beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak.  

 

17.2. Az állandó könyvvizsgáló részére csak akkor adható megbízás, ha megfelel a Hpt. 

260. § (1)-(2), illetve (4)-(5) bekezdéseiben, illetve a Szhitv. 17/K. § (6)-(8) 

bekezdéseiben meghatározott feltételeknek. A Társaság nem adhat állandó 

könyvvizsgálói megbízást a Felügyelet alkalmazottjának, vagy annak Ptk. 8:1. § 1. 

pont szerinti közeli hozzátartozójának. 
 

17.3. Az állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést – a közgyűlés által 

meghatározott feltételekkel és díjazás mellett – az igazgatóság a kijelölést vagy a 

választást követő 90 napon belül köti meg. Az állandó könyvvizsgálóval olyan 

megbízási szerződést szükséges kötni, amely tükrözi az állandó könyvvizsgálónak az 

Szhitv-ből és a jelen Alapszabályból fakadó kötelezettségeit is. Ha a szerződés 

megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a közgyűlés köteles új állandó 

könyvvizsgálót választani. 

 

17.4. A megbízatás lejártát követő negyedik év után lehet újabb megbízási szerződést kötni 

ugyanazon könyvvizsgálóval. A könyvvizsgálói társaság által alkalmazott 

(munkavállaló, vezető tisztségviselő, munkavégzésre kötelezett tag) személyében 

felelős könyvvizsgáló legfeljebb öt évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat 

ugyanannál a hitelintézetnél, és a megbízatás lejártát követő negyedik év után 

láthatja el újra – ugyanannál a hitelintézetnél – a feladatát. 

 

17.5. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem 

alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói 

feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti. 

 

17.6. Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy az állandó könyvvizsgálatot szabályszerűen 

elvégezze és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást 

arról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója Nemzetközi Pénzügyi 

Beszámolási Standardok („IFRS”) beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, és 

megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, 

működésének gazdasági eredményeiről. Ennek keretében különösen: 

a) betekinthet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a 

felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást 

kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír és áruállományát, szerződéseit és a 

bankszámláját megvizsgálhatja; 

b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának valódiságát és 

jogszabályszerűségét köteles megvizsgálni és erről a közgyűlésnek jelentést 

előterjeszteni; 

c) a közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést – különösen a 

számviteli törvény szerinti beszámolót és a vagyonkimutatást – köteles 

megvizsgálni abból a szempontból, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, 

illetve megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak; 

d) betekinthet a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, a Ptk. 3:21. § (1) 

szerinti vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól, illetve a 

Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési 

számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit 

megvizsgálhatja; 
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e) a felügyelőbizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehet, a 

felügyelőbizottság felhívása esetén a felügyelőbizottság ülésén köteles részt 

venni, illetőleg kérheti, hogy felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze 

napirendjére, amelyet a felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a; 

f) a Hpt-ben – különösen Hpt. 142.§-ban – meghatározott esetekben 

bejelentéssel él a Felügyelet felé; 

g) ha a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a 

Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt 

észlel, amely a Ptk. 3:21. § (1) szerinti vezető tisztségviselők vagy a 

felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való 

felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az ügyvezetésnél 

kezdeményezni a tagok döntéshozatalához szükséges intézkedések 

megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, köteles a feltárt 

körülményekről a jogi személy törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó 

bíróságot értesíteni. 

 

17.7. Az állandó könyvvizsgálót a Társaság közgyűlésének a Társaság számviteli törvény 

szerinti beszámolóját Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) 

szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. Az állandó könyvvizsgáló az 

ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza. 

 

17.8. Amennyiben az állandó könyvvizsgáló észleli, hogy a Társaság éves beszámolója 

nem felel meg a jogszabályoknak vagy nem ad megbízható és valós képet a Társaság 

vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, vagy működésének eredményéről, úgy a 

külön törvényben meghatározott jogkövetkezményeken túlmenően ezen 

megállapításairól legkésőbb az észlelést követő 3 munkanapon belül köteles 

értesíteni az Audit Bizottságot, Felügyeletet, az Integrációs Szervezetet, illetve az 

Integrációs üzleti irányító szervezetet. 

 

17.9. A könyvvizsgáló köteles a könyvvizsgálat során felmerülő kulcsfontosságú 

kérdésekről, és különösen a belső ellenőrzés pénzügyi beszámolási folyamattal 

kapcsolatos jelentős hiányosságairól jelentést tenni az Audit Bizottságnak. 

 

17.10. Az állandó könyvvizsgálónak a Hpt. 263. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozó 

megállapításait külön kiegészítő jelentésben kell rögzítenie, és ezt a Társaság 

igazgatóságának, az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság elnökének, a Felügyeletnek, 

valamint az Integrációs üzleti irányító szervezetnek és az Integrációs Szervezetnek 

legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell küldenie. 

 

18. Vagyonellenőr 

 

18.1 A Társaság törvényes működésének biztosítása és a Társaság által kibocsátott 

jelzáloglevelek fedezet-nyilvántartásának folyamatos és törvényben meghatározott 

körben történő ellenőrzése és igazolása érdekében a Társaság Igazgatósága 

vagyonellenőrt bíz meg. A vagyonellenőr megbízásának érvényességéhez a 

Felügyelet engedélye szükséges. 

 

18.2 A vagyonellenőr határozott időre és legfeljebb öt évre kaphat megbízatást, de a 

megbízás időtartamának lejárta után ismételten is megbízható. A Felügyelet 
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engedélye nélkül a Társaság és a vagyonellenőr között létrejött megbízási szerződés 

érvényesen nem mondható fel. 

 

18.3 A vagyonellenőrt a Társaság – vagyonellenőri tevékenysége körében – nem 

utasíthatja. 

 

18.4 A vagyonellenőr bármikor betekinthet a Társaság olyan könyveibe és egyéb irataiba, 

amelyek a feladatai ellátásához szükséges adatokat tartalmaznak, és feladatai 

ellátásával kapcsolatosan felvilágosítást kérhet. A Társaság e nélkül is köteles a 

vagyonellenőrt folyamatosan tájékoztatni a fedezet-nyilvántartásba bejegyzett 

jelzáloghitelek tőke- és kamattörlesztéseiről, valamint a zálogtárgyakat, illetve a 

pótfedezetet érintő változásokról. 

 

18.5 A vagyonellenőrt a Társaság közgyűlésére meg kell hívni, azon tanácskozási joggal 

vehet részt. 

 

19. Vezérigazgató 

 

19.1 A vezérigazgató a Társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, a Társaság első 

számú vezető állású munkavállalója, aki felett a munkáltatói jogokat – a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utalt munkáltatói jogkörök kivételével – az Igazgatóság 

gyakorolja.   

 

19.2 A vezérigazgató a Hpt. 6. § (1) bekezdés 122. pont b) alpont szerint vezető állású 

személynek minősül, ezért vezérigazgatónak csak olyan személy választható meg, 

akivel szemben a Hpt. 137. § (4)-(6) szerinti kizáró okok illetve összeférhetetlenségi 

körülmények nem állnak fenn, illetve aki megfelel az Integrációs Szervezet által 

kiadott, a vezető tisztségviselők alkalmasságáról és az alkalmasság ellenőrzéséről 

szóló szabályzatban írt feltételeknek. 

 

19.3 A vezérigazgató igazgatósági tagságával kapcsolatos jogok a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe tartoznak. 

 

19.4 A vezérigazgató a Társaság napi, operatív tevékenységének irányítását és 

ellenőrzését munkaviszony, míg az igazgatósági tagsági megbízatásával kapcsolatos 

feladatait társasági jogi jogviszony keretében látja el. Ennek megfelelően 

munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve, igazgatósági taggá választására és 

igazgatósági tagságára a Hpt. és a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

 

19.5 Az igazgatóság és a vezérigazgató között a feladatok akként oszlanak meg, hogy a 

Társaság napi munkáját a vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és a 

Társaság Alapszabály keretei között, illetve a közgyűlés és az igazgatóság 

döntéseinek megfelelően. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az 

ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a közgyűlés vagy az igazgatóság 

kizárólagos hatáskörébe utalva. Ez a feladatmegoszlás nem érinti az igazgatóságnak, 

illetve az igazgatósági tagoknak a jogszabályban meghatározott felelősségét.  
 

19.6 A vezérigazgató gyakorolja – a 14.19.5. b) pontban foglaltakon kívül – a Társaság 

alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat.  



 

29 / 32 

 

 

20. Cégjegyzés 

 

20.1 A Társaság cégének jegyzéséhez – ideértve a bankszámla feletti rendelkezést is - a 

Társaság nevében a pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos 

kötelezettségvállalásra két személy együttes aláírása szükséges, amely lehet: 

 egy külső és egy belső igazgatósági tag együttesen; 

 két belső igazgatósági tag együttesen; 

 két ügyvezető (a Hpt. 6. § (1) bekezdés 115. pontjában szereplő feltételeknek 

megfelelő személy) együttesen; 

 két belső igazgatósági tag, illetve két ügyvezető együttes aláírási jogosultsága 

– a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, illetve a Társaság igazgatósága által 

jóváhagyott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint – együttes 

aláírási jogosultságként átruházható. 

 

20.2 A cégjegyzés úgy történik, hogy a Társaság képviseletére jogosultak a Társaság 

kézzel, vagy géppel előírt, vagy előnyomott, avagy nyomtatott cégszövege alá vagy 

fölé írják a nevüket a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerinti módon.  

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

21. A részvények kivezetése a tőzsdéről 

 

A közgyűlés kizárólag a mindenkori, vonatkozó tőkepiaci és tőzsdei szabályok szerinti 

esetben hozhat a Társaság részvényeinek tőzsdei kivezetését eredményező döntést - ideértve 

azon döntést is, amely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléséhez vezet. 

 

22. Jogviták 

 

21.1. Jelen Alapszabályból eredő, a részvényesek között felmerülő jogvitában a Magyar 

Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választott Bíróság dönt. 

 

21.2. A Társaság a társasági határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok 

szerint is bírósághoz fordulhat az Integrációs üzleti irányító szervezet 

Igazgatóságának Szhitv. szerinti döntésével vagy utasításával szemben. A bírósághoz 

fordulásnak nincsen halasztó hatálya, a döntés vagy utasítás attól függetlenül az 

abban megjelölt határidőben végrehajtandó. 

 

21.3. A Társaság az Integrációs Szervezet által hozott, neki címzett utasítással vagy 

döntéssel szemben bírósághoz fordulhat abban a körben, hogy az utasítás vagy a 

döntés a törvénynek, egyéb jogszabályoknak és az Integrációs Szervezet által kiadott 

szabályzatoknak, és meghatározott irányelveknek, illetve az integráció egyéb 

szabályzatainak megfelel-e. A bírósághoz fordulásnak nincsen halasztó hatálya, az 

utasítás vagy döntés attól függetlenül az abban megjelölt határidőben végrehajtandó. 

 

23. Hirdetmény 

 

A Társaság hirdetményeit saját honlapján (www.takarekjzb.hu), az MNB által működtetett 

honlapon (www.kozzetetelek.hu), illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján teszi közzé. 

Jogszabályban vagy jelen Alapszabályban meghatározott esetekben a Társaság egyes 

http://www.kozzetetelek.hu/
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hirdetményeit a Cégközlönyben is közzéteszi. A hirdetmények Társaság honlapján történő 

közzététele minden egyéb közzétételi kötelezettséget helyettesít azokban az esetekben, 

amelyekben a jogszabályok, illetve a vonatkozó egyéb szabályzatok azt lehetővé teszik. 

 

24. Záró rendelkezések 

 

A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlése a Társaság 

Alapszabályának a módosításait a ……………… számú határozatával fogadta el.  

 

* * * 

 

A jelen Alapszabály 2020. …………-én lép hatályba. 
 

Igazolom, hogy az Alapszabály jelen, általam egységes szerkezetbe foglalt és ellenjegyzett 

szövege megfelel az Igazgatóság /2020 …(….) számú határozatával elfogadott hatályos 

tartalmának.  

 

Jelen egységes szerkezetű Alapszabályt a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51.§ (2) bekezdésének második mondata alapján 

egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte Budapesten, 2020. ……..napján: 

 

 

 

 

 

dr. Holobrádi Emese 

ügyvéd 

Kamarai azonosító szám:36061591 

 

 

 



 

31 / 32 

 

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

R É S Z V É N Y E S I   M E G H A T A L M A Z Á S 

 

Alulírott/Alulírottak __________________________________________________________, 

mint a Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 

Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület.; cégjegyzékszám: 01-10-043638; a 

továbbiakban a "Társaság") részvénykönyvébe bejegyzett  

 

 

___________________________________ 

(részvényes neve/cégneve) 

  

(székhelye: __________________________; cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 

__________________; a továbbiakban a "Részvényes") törvényes cégjegyzésére/képviseletére 

jogosult személy(ek) jelen okirat aláírásával meghatalmazom/meghatalmazzuk 

 

________________________-t 

(részvényesi meghatalmazott neve) 

 

(anyja neve: __________________; lakcíme: __________________; személyi igazolványszáma: 

__________________), hogy a Társaság 20.... ____________ __-án/-én tartandó évi rendes / 

rendkívüli közgyűlésén, illetve határozatképtelenség esetén a hirdetményben meghatározott 

helyen és időpontban sorra kerülő megismételt közgyűlésen személyemet képviselje és a 

személyemet megillető részvényesi jogokat teljes jogkörrel gyakorolja.  

 

__________________, 20... ______________ __. 

 

 

 ______________ ______________ 

 a Részvényes képviseletében eljárva a Részvényes képviseletében eljárva 

 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

 Név:  Név: 

 

 Cím:  Cím: 

 

 Aláírás:  Aláírás: 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

R É S Z V É N Y E S I   M E G H A T A L M A Z Á S  
 

 

 

Alulírott _____________________, mint a Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület.; 

cégjegyzékszám: 01-10-043638; a továbbiakban a "Társaság") jelen okirat aláírásával 

meghatalmazom  

 

 

________________________-t 

(részvényesi meghatalmazott neve) 

 

 

(anyja neve: __________________; lakcíme: __________________; személyi igazolványszáma: 

__________________), hogy a Társaság 20... ____________ __-án/-én tartandó évi rendes / 

rendkívüli közgyűlésén, illetve határozatképtelenség esetén a hirdetményben meghatározott 

helyen és időpontban sorra kerülő megismételt közgyűlésen személyemet képviselje és a 

személyemet megillető részvényesi jogokat teljes jogkörrel gyakorolja.  

 

 

__________________, 20... ______________ __. 

 

 

 

 

______________ 

a Részvényes képviseletében eljárva 

 

 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

 

 Név:  Név: 

 

 Cím:  Cím: 

 

 Aláírás:  Aláírás: 

 



T A K A R É K  J E L Z Á L O G B A N K  N Y R T .  

KÖZGYŰLÉS  BUDAPEST, 2020..ÁPRILIS 28.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

A 9. NAPIRENDI PONTHOZ 
 

 

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MÓDOSÍTOTT ÜGYRENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA  

 

  



 

TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYRT. KÖZGYŰLÉS 2020. ÁPRILIS 28. 

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MÓDOSÍTOTT ÜGYRENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA  2/4 

Előterjesztés: 

 

1. A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a 

„Társaság”) a tervek szerint 2020. április 28-án megtartandó évi rendes közgyűlésének 8. 

napirendi pontja a Társaság Alapszabályának a módosítása. Az Alapszabály módosítása érinti 

a Felügyelőbizottság feladatait és hatáskörét, ezért szükséges a Felügyelőbizottság 

ügyrendjének az Alapszabályhoz igazodó módosítása. A Társaság Alapszabályának 12.3. q) 

pontja alapján a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe tartozik.  

 

2. A Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása részben technikai jellegű módosításokat 

tartalmaz, arra tekintettel, hogy a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes 

gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 

(továbbiakban: Szhitv.) módosítása folytán a „Központi Bank” megnevezése „integrációs 

üzleti irányító szervezet” elnevezésre változott. Tekintettel arra, hogy a Társaság áttért a 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti beszámoló készítésére, a 

Felügyelőbizottság ügyrendjének erre utaló pontjait is szükséges módosítani. Az Integrációs 

üzleti irányító szervezet által kiadott csoportszintű Javadalmazási Politika a 

Felügyelőbizottság ezzel kapcsolatos jogköreit részben módosítja, részben kiegészíti, ennek 

átvezetésére kerül sor a Felügyelőbizottság ügyrendjében.  

 

A szövegben a törölt részek áthúzással, kiemelten, az új részek vastagon, dőlt betűvel, 

aláhúzottan szedve jelennek meg. 

 

A Felügyelőbizottság ügyrendje az alábbiak szerint módosul: 

 

3. A felügyelőbizottság elnöke és kötelezettsége 

 

3.5. A felügyelőbizottság elnöke szervezi a felügyelőbizottság munkáját és biztosítja a 

testület hatékony működését. Ennek keretében különösen 

 

e) a felügyelőbizottsági ülést követő tíz napon belül – a Felügyeletnek, továbbá a 

felügyelőbizottsági ülést követő 15 (tizenöt) napon belül az SZHISZ-nek és az Központi Bank 

Integrációs üzleti irányító szervezetnek - köteles megküldeni azokat a jegyzőkönyveket, 

előterjesztéseket, illetőleg jelentéseket, amelyek a felügyelőbizottság által tárgyalt olyan 

napirendi pontra vonatkoznak, amelynek tárgya a Társaság belső szabályzatainak súlyos 

megsértése vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság. 

 

4. A felügyelőbizottság hatásköre és feladata: 

 

4.2. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaságnak a Nemzetközi Pénzügyi 

Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény szerinti beszámolót, az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatot, továbbá 

minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. 

Vizsgálatának eredményét a felügyelőbizottság elnöke ismerteti. A felügyelőbizottság írásbeli 

jelentésének ismerete nélkül az IFRS szerint készített beszámolóról és számviteli törvény 

szerinti beszámolóról az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés érvényesen nem 

hozhat határozatot. 

 

4.3. A felügyelőbizottság feladata – a fentieken túl - különösen: 



 

TAKARÉK JELZÁLOGBANK NYRT. KÖZGYŰLÉS 2020. ÁPRILIS 28. 

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG MÓDOSÍTOTT ÜGYRENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA  3/4 

 

4.3.5. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti beszámoló 

számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése és könyvvizsgálatának nyomon 

követése; 

 

4.3.13. a csoportszintű Társaság Javadalmazási politikájának Politika elfogadása., 

.felülvizsgálata 

 

4.4. A felügyelőbizottság dönt az Igazgatóság munkaviszonyban álló tagjainak 

javadalmazásáról (kivéve a tiszteletdíj). 

4.5. A felügyelőbizottság felügyeli a belső ellenőrzés, a compliance és a 

kockázatkezelés vezetőinek javadalmazását. 

  

4.6. A felügyelőbizottság jogosult a Belső ellenőrzés számára az éves tervhez képest 

további ellenőrzési feladatokat meghatározni. 

 

6. A felügyelőbizottság működése 
 

6.4. Az üléseket az elnök az ülés időpontja előtt legalább 5 munkanappal elektronikus 

üzenetben továbbított (e-mail) vagy okirati formában, írásos meghívó útján hívja össze. A 

felügyelőbizottság üléséről az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezetet és az 

Integrációs Szervezetet előzetesen, a meghívó a felügyelőbizottsági tagoknak történő 

megküldésével egyidejűleg, de legalább 5 (öt) munkanappal az ülés előtt, a meghívónak és a 

jelen pontban írottak szerint csatolt anyagoknak a megküldésével, értesíteni kell. A 

meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó 

anyagokat, amennyiben vannak ilyenek és elektronikus vagy nyomtatott formában el kell 

juttatni a felügyelőbizottság tagjához, az Központi Bank Integrációs üzleti irányító 

szervezethez és az Integrációs Szervezethez. Az Integrációs Szervezet indokolt esetben az 

értesítéstől számított 3 munkanapon belül felhívhatja a Társaságot, hogy az általa megjelölt 

napirendi pontokhoz a Társaság készítsen írásbeli előterjesztést. A napirenden nem szereplő 

ügyben az ülés csak akkor hozhat határozatot, ha minden tag vagy az Integrációs Szervezet 

vagy az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet képviselője az ülésen jelen van 

_ vagy azon telefonösszeköttetés vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő eszköz) útján 

részt vesz - , és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához hozzájárul. Az Központi 

Bank Integrációs üzleti irányító szervezet továbbá az Integrációs Szervezet képviselői 

jogosultak a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt venni. A felügyelőbizottság 

nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén.  

 

6.7. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen 

van. A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Ha 

bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. A 

felügyelőbizottság nem határozatképes, ha az Integrációs Szervezetet és az Központi Bank 

Integrációs üzleti irányító szervezetet a felügyelőbizottság ülésére a napirendi pontokhoz 

kapcsolódó anyagok, előterjesztések és a meghívó megküldésével nem hívták meg legalább 5 

munkanappal az ülés előtt. 

 

6.9. Ülésen kívül – azaz ülés összehívása és tartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, 

elektronikus üzenet útján, vagy más hasonló módon a felügyelőbizottság csak akkor hozhat 

érvényes határozatot, ha a felügyelőbizottsági tagok több mint fele szavazatát teljes bizonyító 

erejű magánokiratba foglalja, és azt – a Felügyelőbizottság tagjai részére az ülésen kívüli 
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határozathozatalra történő felhívás és a kapcsolódó dokumentumok (így különösen az 

előterjesztések és szavazólapok) megküldését követő – két munkanapon belül megküldi a 

Társaság székhelyére. A 6.4 pontban foglaltak közül az Integrációs Szervezet és az Központi 

Bank Integrációs üzleti irányító szervezet előzetes értesítésére vonatkozó rendelkezések 

megfelelően alkalmazandóak az ülésen kívül hozott határozatok esetében is azzal, hogy az 

Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet, illetve az Integrációs Szervezet 

ezirányú kérése esetén testületi ülést kell tartani. A felügyelőbizottság nem hozhat érvényes 

határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén. A felügyelőbizottság tagjai számára az 

Integrációs Szervezet és az Központi Bank Integrációs üzleti irányító szervezet értesítésével 

egyidejűleg elérhetővé kell tenni a kapcsolódó dokumentumokat, a határozathozatalra történő 

felhívás azonban azon időpont előtt két munkanappal történik meg, amely időpontban a 

határozat a fenti szabályok betartása mellett legkorábban meghozható. 

 

6.10. A felügyelőbizottság határozatai sorszámmal és év megjelöléssel kerülnek 

nyilvántartásba. A testület működésével összefüggő adminisztrációs feladatokat a Központi 

Kabinet Igazgatóság Társaságirányítás látja el. 

 

3. A Felügyelőbizottság ügyrendje a közgyűlés jóváhagyását követően az Alapszabály 

hatályba lépésének napján lép hatályba. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) Közgyűlése 

(„Közgyűlés”) jóváhagyja a Társaság Felügyelőbizottságának a napirendi ponthoz 

kapcsolódó előterjesztés mellékleteként csatolt módosított Ügyrendjét azzal, hogy a 

módosított Ügyrend a Társaság 2020. április 28-i közgyűlése által elfogadott 

Alapszabályának hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 



Budapest, 2020. április 28. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. 
 

Felügyelőbizottságának ügyrendje 
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1. Általános rendelkezés 
 

A felügyelőbizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) értelmében a közgyűlés 
részére ellenőrzi a Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
Társaság) ügyvezetését. 
 
Működését, tevékenységét alapvetően a Társaság Alapszabálya, a Ptk., a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), a tőkepiacról szóló 2001. CXX. törvény („Tpt.”), a 
jelzálog-hitelintézetekről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény és a szövetkezeti hitelintézetek 
integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. tv törvény 
(„Szhitv.”), a Társaságra vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint jelen ügyrend alapján végzi. 

 
2. A felügyelőbizottság szervezete, a felügyelőbizottsági tagság létrejötte és megszűnése 

 
2.1. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel 
szemben a Ptk. szerinti vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy 
akinek a Ptk. 8:1. § 2. pont szerinti hozzátartozója a Társaság Ptk. szerinti vezető tisztségviselője, 
vagy aki nem felel meg az Integrációs Szervezet által kiadott, a vezető tisztségviselők 
alkalmasságáról és az alkalmasság ellenőrzéséről szóló szabályzatban írt feltételeknek.  

 
2.2. A felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb kilenc tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait a 

közgyűlés választja legfeljebb ötéves időtartamra. A felügyelőbizottsági tagok többségének, de 
legalább 3 tagnak a Ptk. szerinti független személynek kell lennie és a dolgozói képviseletet ellátó 
személyek kivételével a Társasággal nem állhatnak munkaviszonyban. Amennyiben az Alapszabály 
– üzemi tanács hozzájárulásával jóváhagyott – rendelkezése nem zárja ki, a felügyelőbizottság 
tagjainak egyharmadát, a munkavállalói képviselőket az üzemi tanács jelöli, ha a Társaság teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja.  Az 
üzemi tanács által jelölt személyeket a közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésen a 
felügyelőbizottság tagjává megválasztani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben a törvényben 
meghatározott kizáró ok áll fenn. 
A felügyelőbizottság tagjai – az Üzemi Tanács által delegált tagok kivételével - bármikor 
visszahívhatók és megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók. 

 
2.3. A felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy a tisztsége elfogadásától számított 15 napon 

belül köteles írásban tájékoztatni azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már 
felügyelőbizottsági tag. Amennyiben a Társaságnál fennálló felügyelőbizottsági tagsága alatt válik 
más gazdasági társaságban vezető tisztségviselővé vagy felügyelőbizottsági taggá, e tisztsége 
elfogadásától számított 15 napon belül köteles azt jelezni a testület elnökének. Amennyiben a 
felügyelőbizottság elnöke a tisztségekre vonatkozóan összeférhetetlenséget észlel, köteles annak 
megszüntetésére az érintett tagot haladéktalanul felhívni. Ha a felhívásnak az érintett tag 30 napon 
belül nem tesz eleget, a testület elnöke e tényt jelzi a részvényesek felé. 

 
2.4. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik:  

 
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén, a feltétel bekövetkezésével;  
c) visszahívással;  
d)  a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;  
e)  lemondással;  
f)  a felügyelőbizottsági tag halálával;  
g) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő korlátozásával;  
h) a felügyelőbizottság munkavállalói küldött tagja esetében munkaviszonyának megszűnésével. 
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2.5. A felügyelőbizottság tagja tagságáról a Társaság igazgatóságához címzett, írásos nyilatkozattal 
bármikor lemondhat. Ha a testület működőképessége ezt megkívánja – így különösen, ha a 
lemondás folytán a felügyelőbizottság tényleges létszáma három fő alá csökkenne – a lemondás 
csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új 
tag megválasztásáról már ezen időtartamon belül gondoskodott. 

 

2.6. Ha a felügyelőbizottság létszáma bármely oknál fogva a választási ciklus alatt csökken, a pótlás 
mindaddig nem kötelező, amíg a felügyelőbizottság létszáma a Ptk-ban – vagy a jelen ügyrendben– 
meghatározott legkisebb létszám alá nem csökken. Amennyiben valamely tag megbízatása a 
választási ciklus közben szűnik meg, úgy a helyébe megválasztott új tag megbízatásának lejárata a 
korábban megválasztott tag megbízatásának lejártához igazodik. Haladéktalanul össze kell hívni a 
közgyűlést, ha az felügyelőbizottsági tagok száma bármely okból a Ptk-ban – vagy a jelen 
alapszabályban – meghatározott legkisebb létszám alá csökken.  

 

3. A felügyelőbizottság elnöke és kötelezettsége 
 
3.1. A felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.  
 
3.2. A felügyelőbizottság elnöke köteles összehívni a közgyűlést, ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 

három alá csökkent.  
 
3.3. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a felügyelőbizottság –új elnököt választ, e célból a 

Társaság ügyvezetése, illetve bármelyik felügyelőbizottsági tag jogosult összehívni a testület ülését. 
 

3.4. Az igazgatóság ülésén a felügyelőbizottság elnöke vagy az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag állandó 
meghívottként vesz részt. 
 

3.5. A felügyelőbizottság elnöke szervezi a felügyelőbizottság munkáját és biztosítja a testület hatékony 
működését. Ennek keretében különösen 

a) összehívja a felügyelőbizottság ülését, mégpedig – halaszthatatlan döntés esetét kivéve – írásban, 
legalább 5 munkanappal az ülés időpontja előtt; 

b) gondoskodik az előterjesztések megküldéséről és a jegyzőkönyv vezetéséről; 
c) vezeti az ülést, elrendeli a szavazást; valamint 
d) a felügyelőbizottság elnöke, illetőleg akadályoztatása esetén az a felügyelőbizottság elnöke által 

kijelölt tagja ismerteti a közgyűlésen a felügyelőbizottság álláspontját a közgyűlés elé kerülő 
előterjesztésekkel kapcsolatban; 

e) a felügyelőbizottsági ülést követő tíz napon belül – a Felügyeletnek, továbbá a felügyelőbizottsági 
ülést követő 15 (tizenöt) napon belül az SZHISZ-nek és az Központi BankIntegrációs üzleti irányító 
nak szervezetnek - köteles megküldeni azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, illetőleg 
jelentéseket, amelyek a felügyelőbizottság által tárgyalt olyan napirendi pontra vonatkoznak, 
amelynek tárgya a Társaság belső szabályzatainak súlyos megsértése vagy az irányításban, 
vezetésben észlelt súlyos szabálytalanság. 

 
 
4. A felügyelőbizottság hatásköre és feladata: 
 

4.1.  A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében az Igazgatóság tagjaitól 
és a Társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait 
megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság részére a Társaság 
hozzáférést biztosít a hitelintézet kockázataira vonatkozó információkhoz, a kockázati ellenőrzés 
funkcióhoz és a külső szakértők véleményéhez. A felügyelőbizottság bármely tagja indítványozhatja 
jelentés készítését, vagy felvilágosítást kérhet a felügyelőbizottság ülésén szóban, vagy ülésen kívül 
írásban, a felügyelőbizottság elnökének és az igazgatóság elnökének címzett kérelemben. A kért 
jelentést, illetve a felvilágosítást a felügyelőbizottság ülésétől, vagy az írásbeli kérelem 
kézhezvételétől számított 15 napon belül kell a felügyelőbizottság elnökének írásban megküldeni. A 



4 

felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – külső 
szakértőt vehet igénybe. A felügyelőbizottság folyamatosan informálódik a közgyűlés által 
jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az Igazgatóság biztosítja. 

 
4.2. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaságnak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardok („IFRS”) szerinti egyedi üzleti jelentését és egyedi pénzügyi kimutatását; valamint az 
IFRS szerinti konszolidált üzleti jelentését és konszolidált pénzügyi kimutatásátbeszámolóját a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolót, az adózott eredmény felhasználásáról 
szóló javaslatot, továbbá minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyre 
vonatkozik. Vizsgálatának eredményét a felügyelőbizottság elnöke ismerteti. A felügyelőbizottság 
írásbeli jelentésének ismerete nélkül a az IFRS szerint készített egyedi üzleti jelentésrőlt és egyedi 
pénzügyi kimutatásrólt; az IFRS szerinti konszolidált üzleti jelentéstről és konszolidált pénzügyi 
kimutatástról,beszámolóról valamintésszámviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott 
eredmény felhasználásáról a közgyűlés érvényesen nem hozhat határozatot. 

 
4.3. A felügyelőbizottság feladata – a fentieken túl - különösen: 

4.3.1. gondoskodás arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre 
alkalmas ellenőrzési rendszerrel; 

4.3.2. a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges 
intézkedések megtételére;  

4.3.3. javaslattétel a közgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló szervezetre és 
díjazására, illetve a könyvvizsgáló személyére és díjazására az ügyvezetés 
kezdeményezésére és az Audit Bizottság ajánlása alapján; 

4.3.4. a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi és 
függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való 
együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény 
szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások 
figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén – az igazgatóság részére intézkedések 
megtételére való javaslattétel; 

4.3.5. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti egyedi üzleti jelentés és 
egyedi pénzügyi kimutatás; valamint az IFRS szerinti konszolidált üzleti jelentés és 
konszolidált pénzügyi kimutatásbeszámoló számviteli törvény szerinti beszámoló 
véleményezése és könyvvizsgálatának nyomon követése; 

4.3.6. a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseinek (ideértve a konszolidált jelentéseket is) 
ellenőrzése; 

4.3.7. a belső ellenőrzési szervezet irányítása, ennek keretében: 
a) elfogadja a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét, 
b) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és 

ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását, 
c) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját, 
d) javaslatot tesz a belső ellenőrzés létszámának módosítására; 

4.3.8. a belső ellenőrzési szervezet által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlások és 
javaslatok kidolgozása; 

4.3.9. a Belső ellenőrzés útján folyamatosan ellenőrzi és figyelemmel kíséri a jogszabályokban 
rögzített tőkekövetelményeknek való megfelelés érdekében a Bank által alkalmazott 
módszerek és rendszerek alkalmazásának megfelelőségét; 

4.3.10. a belső védelmi vonalak további – belső ellenőrzésen kívüli – alrendszerei (kockázatkezelés, 
megfelelőségi funkció) érvényesülésének rendszeres figyelemmel kísérése, legalább évente 
egyszeri értékelése; 

4.3.11. a felelős társaságirányítási jelentés megtárgyalása; 
4.3.12. az Igazgatóság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő 

ellenőrzése érdekében; 
4.3.13. a csoportszintű Társaság Jjavadalmazási politikájának Politika elfogadása., .felülvizsgálata. 

 

formázott: Áthúzott



5 

4.4. A felügyelőbizottság dönt az Igazgatóság munkaviszonyban álló tagjainak javadalmazásáról (kivéve 
a tiszteletdíj). 

4.5. A felügyelőbizottság felügyeli a belső ellenőrzés, a compliance és a kockázatkezelés vezetőinek 
javadalmazását. 

  

4.4.4.6. A felügyelőbizottság jogosult a Belső ellenőrzés számára az éves tervhez képest további 
ellenőrzési feladatokat meghatározni. 

 
4.5.4.7. A felügyelőbizottság előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőrzési szervezet vezetői és 

alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos döntések 
meghozatalához, valamint díjazásuk megállapításához. 

 
4.6.4.8. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok 

elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja 
tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a 
jogát, hogy az ellenőrzést más, a testület ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is 
kiterjessze. 

 
4.7.4.9. Ha a felügyelőbizottság működése során jogszabályba, az Alapszabályba vagy közgyűlési 

határozatba ütköző tényt, mulasztást tapasztal, erről köteles az Igazgatóságot haladéktalanul 
értesíteni. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság vagy az ügyvezetés 
tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy 
egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, rendkívüli közgyűlést hív össze, és 
javaslatot tesz annak napirendjére. 

 
4.8.4.10. A felügyelőbizottság ügyrendjét az Alapszabály keretei között maga állapítja meg és azt a 

közgyűlés hagyja jóvá.. 
 
 
4.9.4.11. A felügyelőbizottság, illetőleg annak elnöke írásban, az Igazgatóság elnökén keresztül 

indítványozhatja az igazgatóság ülésének összehívását és meghatározott kérdések napirendre 
tűzését. 

 
5. A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei 
 

5.1. A felügyelőbizottság tagja jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek 
nincs helye. 

 
5.2. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság igazgatóságától függetlenek, tevékenységük során nem 

utasíthatók. 
 
5.3. A felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyűlésen. 

 
5.4. A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni. 

 
5.5. A felügyelőbizottság tagja köteles betartani a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó törvényi 

előírásokat. A felügyelőbizottság tagja e tisztségével összefüggésben birtokába jutott – a Társaság 
működésével és ügyfeleivel kapcsolatos – információt nem használhatja fel és nem adhatja át, illetve 
nem teheti hozzáférhetővé illetéktelen személy részére. 

 
5.6. A felügyelőbizottság tagja köteles a tulajdonában lévő, a Társaság által kibocsátott részvényét a 

Társaság igazgatóságának bejelenteni. 
 

5.7. A felügyelőbizottság tagja köteles a Felügyeletnek az ügyletkötést követően haladéktalanul 
bejelenteni, ha személyesen vagy megbízott útján a Társaság által kibocsátott részvényre, illetve 

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Nem Dőlt

formázott: Behúzás: Bal:  0,75 cm, Függő:  1 cm

formázott: Betűtípus: Times New Roman, 10 pt

formázott: Normál, Balra zárt,  Nincs felsorolás vagy
számozás
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olyan pénzügyi eszközre kötött ügyletet, amelynek értéke az említett részvény értékétől vagy 
árfolyamától függ. A felügyelőbizottság tagja köteles az ügyletkötésről haladéktalanul, de legfeljebb 
két napon belül tájékoztatni a Társaságot, amennyiben az a Tpt-ben meghatározott ügyletkötési 
értéket meghaladja. 

 
A bejelentésnek tartalmaznia kell: 

 a testületi tag nevét,  

 a bejelentési kötelezettség indokát,  

 az érintett kibocsátó, azaz a Társaság nevét,  

 az ügyletben szereplő pénzügyi eszköz megnevezését, 

 az ügyletben szereplő pénzügyi eszköz mennyiségét, 

 az ügyletben szereplő pénzügyi eszköz árfolyamát, 

 az ügylet jellegét (például vétel vagy eladás), 

 az ügyletkötés időpontját és helyét, 

 az ügyletet lebonyolító befektetési vállalkozás, hitelintézet megnevezését. 
 

5.8. A felügyelőbizottság tagja köteles a Felügyeletnek haladéktalanul bejelenteni, ha  
a) egy másik pénzügyi intézménynél igazgatósági taggá vagy felügyelőbizottsági taggá 

választják, vagy ilyen tisztségét megszünteti, 
b) vállalkozásban befolyásoló részesedést szerez, vagy az ilyen részesedését megszünteti, 
c) ellene a Hpt.137. § (6) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás indul. 

 
5.9. A felügyelőbizottság tagjai a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési 

kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 
 
6. A felügyelőbizottság működése 
 

6.1. A felügyelőbizottság éves vagy féléves munkatervet készít és annak alapul vételével végzi 
tevékenységét. 

 
6.2. Az elnök a felügyelőbizottság üléseire a Felügyelet képviselőjét meghívhatja. A felügyelőbizottság 

üléseire meg kell hívni Társaság igazgatóságának elnökét, a vezérigazgatót és az állandó 
könyvvizsgálót. 

 
6.3. A felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább 3 havonta tartja üléseit. A felügyelőbizottság 

üléseit felügyelőbizottság elnöke bármikor jogosult összehívni. A felügyelőbizottság összehívását – 
az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban bármikor kérheti az 
elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül köteles intézkedni a 
felügyelőbizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben 
az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, az ülés összehívására a tag maga is jogosult. A 
felügyelőbizottság összehívását az Igazgatóság elnöke vagy két tagja is kezdeményezheti írásban.  

 
6.4. Az üléseket az elnök az ülés időpontja előtt legalább 5 munkanappal elektronikus üzenetben 

továbbított (e-mail) vagy okirati formában, írásos meghívó útján hívja össze. A felügyelőbizottság 
üléséről az Központi BankIntegrációs üzleti irányító szervezetot szervezetet és az Integrációs 
Szervezetet előzetesen, a meghívó a felügyelőbizottsági tagoknak történő megküldésével 
egyidejűleg, de legalább 5 (öt) munkanappal az ülés előtt, a meghívónak és a jelen pontban írottak 
szerint csatolt anyagoknak a megküldésével, értesíteni kell. A meghívóhoz csatolni kell minden 
napirendre vonatkozóan az előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek 
és elektronikus vagy nyomtatott formában el kell juttatni a felügyelőbizottság tagjához, az Központi 
BankIntegrációs üzleti irányító szervezethoz szervezethez és az Integrációs Szervezethez. Az 
Integrációs Szervezet indokolt esetben az értesítéstől számított 3 munkanapon belül felhívhatja a 
Társaságot, hogy az általa megjelölt napirendi pontokhoz a Társaság készítsen írásbeli 
előterjesztést. A napirenden nem szereplő ügyben az ülés csak akkor hozhat határozatot, ha minden 
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tag vagy az Integrációs Szervezet vagy az Központi BankIntegrációs üzleti irányító szervezet 
képviselője az ülésen jelen van _ vagy azon telefonösszeköttetés vagy videokonferencia 
(elektronikus hírközlő eszköz) útján részt vesz - , és a napirenden nem szereplő kérdés 
megtárgyalásához hozzájárul. Az Központi BankIntegrációs üzleti irányító szervezet továbbá az 
Integrációs Szervezet képviselői jogosultak a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt 
venni. A felügyelőbizottság nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése 
esetén.  

 
6.5. A felügyelőbizottsági ülésen a tagokon kívül – a felügyelőbizottság elnökének döntése alapján – 

tanácskozási joggal részt vehetnek szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez 
szükséges. 

 
6.6. A felügyelőbizottság ülésén a Társaság igazgatóságának elnöke, a vezérigazgató vagy megbízottja, 

az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén az 
állandó könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles 
napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.. 

 
6.7. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van. A 

felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Ha bármely tag 
kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. A felügyelőbizottság nem 
határozatképes, ha az Integrációs Szervezetet és az Központi BankIntegrációs üzleti irányító 
szervezetot szervezetet a felügyelőbizottság ülésére a napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok, 
előterjesztések és a meghívó megküldésével nem hívták meg legalább 5 munkanappal az ülés előtt. 

 
6.8. Minden felügyelőbizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza: 

 a felügyelőbizottság ülés helyét és idejét, 

 a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok nevét,  

 az előterjesztők nevét, 

 az elhangzott indítványokat, 

 a meghozott döntéseket, illetve e döntések elleni kifogásokat, 

 szavazati arányt, ellenszavazatokat. 
 
A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. 
Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, 
vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az 
ellenszavazók véleményét. A felügyelőbizottság tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a 
jegyzőkönyvbe. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és két jelen lévő további felügyelőbizottsági tag írja 
alá. A jegyzőkönyvet valamennyi felügyelőbizottsági tagnak az ülést követő 15 napon belül meg kell 
küldeni függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e. 

 

A felügyelőbizottság tagjai elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek a 
felügyelőbizottság ülésein, ennek részletes szabályait a 6.11 pont tartalmazza. 

 
6.9. Ülésen kívül – azaz ülés összehívása és tartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, elektronikus üzenet 

útján, vagy más hasonló módon a felügyelőbizottság csak akkor hozhat érvényes határozatot, ha a 
felügyelőbizottsági tagok több mint fele szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és 
azt – a Felügyelőbizottság tagjai részére az ülésen kívüli határozathozatalra történő felhívás és a 
kapcsolódó dokumentumok (így különösen az előterjesztések és szavazólapok) megküldését követő 
– két munkanapon belül megküldi a Társaság székhelyére. A 6.4 pontban foglaltak közül az 
Integrációs Szervezet és az Központi BankIntegrációs üzleti irányító szervezet előzetes értesítésére 
vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandóak az ülésen kívül hozott határozatok esetében 
is azzal, hogy az Központi BankIntegrációs üzleti irányító szervezet, illetve az Integrációs Szervezet 
ezirányú kérése esetén testületi ülést kell tartani. A felügyelőbizottság nem hozhat érvényes 
határozatot az e kötelezettségek megsértése esetén. A felügyelőbizottság tagjai számára az 
Integrációs Szervezet és az Központi BankIntegrációs üzleti irányító szervezet értesítésével 
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egyidejűleg elérhetővé kell tenni a kapcsolódó dokumentumokat, a határozathozatalra történő 
felhívás azonban azon időpont előtt két munkanappal történik meg, amely időpontban a határozat a 
fenti szabályok betartása mellett legkorábban meghozható. 

6.10. A felügyelőbizottság határozatai sorszámmal és év megjelöléssel kerülnek nyilvántartásba. A testület 
működésével összefüggő adminisztrációs feladatokat a Központi Kabinet 
IgazgatóságTársaságirányítás látja el.  

6.11. A Felügyelőbizottság bármely tagja és az ülésre meghívott bármely személy jogosult arra, hogy a 
Felügyelőbizottság ülésén konferenciahívás vagy más hasonló kommunikációs eszköz útján vegyen 
részt, amennyiben az ülésen jelenlévő valamennyi személy egyidőben közvetlenül kommunikálni tud 
egymással. Az ülésen ilyen módon való részvétel személyes részvételnek tekintendő és az ülés 
jegyzőkönyvében feltüntetendő. 

 
Jelen ügyrendjének módosítását a Takarék Jelzálogbank Nyrt. felügyelőbizottsága a 12/2018.…/2020. (04.05…..) 
sz. határozatával a fentiek szerint, egységes szerkezetben elfogadta, s azt a Társaság közgyűlése a 
13/2018../2020. (04.27…….) sz. határozatával jóváhagyta azzal, hogy a jelen ügyrend a Társaság 2018.2020. 
április 2728. napján megtartott közgyűlésén elfogadott új Alapszabályának hatályba lépésével egyidejűleg lép 
hatályba.. 
 

*** 

Hatálybalépési záradék: 
 
Jelen ügyrend a Társaság 20182020.. április 2728. napján megtartott közgyűlésén elfogadott új Alapszabályának 
hatályba lépésével egyidejűleg lépett hatályba 2018. május 17………... napján. 
 
 
Budapest, 2018. május 17.2020. ….. 
 

dr. Harmath Zsolt sk. 
a felügyelőbizottság elnöke 



Budapest, 2020. április 28. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Takarék Jelzálogbank Nyrt. 
 

Felügyelőbizottságának ügyrendje 
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1. Általános rendelkezés 
 

A felügyelőbizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) értelmében a közgyűlés 
részére ellenőrzi a Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
Társaság) ügyvezetését. 
 
Működését, tevékenységét alapvetően a Társaság Alapszabálya, a Ptk., a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), a tőkepiacról szóló 2001. CXX. törvény („Tpt.”), a 
jelzálog-hitelintézetekről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény és a szövetkezeti hitelintézetek 
integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. tv törvény 
(„Szhitv.”), a Társaságra vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint jelen ügyrend alapján végzi. 

 
2. A felügyelőbizottság szervezete, a felügyelőbizottsági tagság létrejötte és megszűnése 

 
2.1. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel 
szemben a Ptk. szerinti vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy 
akinek a Ptk. 8:1. § 2. pont szerinti hozzátartozója a Társaság Ptk. szerinti vezető tisztségviselője, 
vagy aki nem felel meg az Integrációs Szervezet által kiadott, a vezető tisztségviselők 
alkalmasságáról és az alkalmasság ellenőrzéséről szóló szabályzatban írt feltételeknek.  

 
2.2. A felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb kilenc tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait a 

közgyűlés választja legfeljebb ötéves időtartamra. A felügyelőbizottsági tagok többségének, de 
legalább 3 tagnak a Ptk. szerinti független személynek kell lennie és a dolgozói képviseletet ellátó 
személyek kivételével a Társasággal nem állhatnak munkaviszonyban. Amennyiben az Alapszabály 
– üzemi tanács hozzájárulásával jóváhagyott – rendelkezése nem zárja ki, a felügyelőbizottság 
tagjainak egyharmadát, a munkavállalói képviselőket az üzemi tanács jelöli, ha a Társaság teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja.  Az 
üzemi tanács által jelölt személyeket a közgyűlés köteles a jelölést követő első ülésen a 
felügyelőbizottság tagjává megválasztani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben a törvényben 
meghatározott kizáró ok áll fenn. 
A felügyelőbizottság tagjai – az Üzemi Tanács által delegált tagok kivételével - bármikor 
visszahívhatók és megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók. 

 
2.3. A felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy a tisztsége elfogadásától számított 15 napon 

belül köteles írásban tájékoztatni azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már 
felügyelőbizottsági tag. Amennyiben a Társaságnál fennálló felügyelőbizottsági tagsága alatt válik 
más gazdasági társaságban vezető tisztségviselővé vagy felügyelőbizottsági taggá, e tisztsége 
elfogadásától számított 15 napon belül köteles azt jelezni a testület elnökének. Amennyiben a 
felügyelőbizottság elnöke a tisztségekre vonatkozóan összeférhetetlenséget észlel, köteles annak 
megszüntetésére az érintett tagot haladéktalanul felhívni. Ha a felhívásnak az érintett tag 30 napon 
belül nem tesz eleget, a testület elnöke e tényt jelzi a részvényesek felé. 

 
2.4. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik:  

 
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén, a feltétel bekövetkezésével;  
c) visszahívással;  
d)  a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;  
e)  lemondással;  
f)  a felügyelőbizottsági tag halálával;  
g) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő korlátozásával;  
h) a felügyelőbizottság munkavállalói küldött tagja esetében munkaviszonyának megszűnésével. 
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2.5. A felügyelőbizottság tagja tagságáról a Társaság igazgatóságához címzett, írásos nyilatkozattal 
bármikor lemondhat. Ha a testület működőképessége ezt megkívánja – így különösen, ha a 
lemondás folytán a felügyelőbizottság tényleges létszáma három fő alá csökkenne – a lemondás 
csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új 
tag megválasztásáról már ezen időtartamon belül gondoskodott. 

 

2.6. Ha a felügyelőbizottság létszáma bármely oknál fogva a választási ciklus alatt csökken, a pótlás 
mindaddig nem kötelező, amíg a felügyelőbizottság létszáma a Ptk-ban – vagy a jelen ügyrendben– 
meghatározott legkisebb létszám alá nem csökken. Amennyiben valamely tag megbízatása a 
választási ciklus közben szűnik meg, úgy a helyébe megválasztott új tag megbízatásának lejárata a 
korábban megválasztott tag megbízatásának lejártához igazodik. Haladéktalanul össze kell hívni a 
közgyűlést, ha az felügyelőbizottsági tagok száma bármely okból a Ptk-ban – vagy a jelen 
alapszabályban – meghatározott legkisebb létszám alá csökken.  

 

3. A felügyelőbizottság elnöke és kötelezettsége 
 
3.1. A felügyelőbizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.  
 
3.2. A felügyelőbizottság elnöke köteles összehívni a közgyűlést, ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 

három alá csökkent.  
 
3.3. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a felügyelőbizottság –új elnököt választ, e célból a 

Társaság ügyvezetése, illetve bármelyik felügyelőbizottsági tag jogosult összehívni a testület ülését. 
 

3.4. Az igazgatóság ülésén a felügyelőbizottság elnöke vagy az általa kijelölt felügyelőbizottsági tag állandó 
meghívottként vesz részt. 
 

3.5. A felügyelőbizottság elnöke szervezi a felügyelőbizottság munkáját és biztosítja a testület hatékony 
működését. Ennek keretében különösen 

a) összehívja a felügyelőbizottság ülését, mégpedig – halaszthatatlan döntés esetét kivéve – írásban, 
legalább 5 munkanappal az ülés időpontja előtt; 

b) gondoskodik az előterjesztések megküldéséről és a jegyzőkönyv vezetéséről; 
c) vezeti az ülést, elrendeli a szavazást; valamint 
d) a felügyelőbizottság elnöke, illetőleg akadályoztatása esetén az a felügyelőbizottság elnöke által 

kijelölt tagja ismerteti a közgyűlésen a felügyelőbizottság álláspontját a közgyűlés elé kerülő 
előterjesztésekkel kapcsolatban; 

e) a felügyelőbizottsági ülést követő tíz napon belül – a Felügyeletnek, továbbá a felügyelőbizottsági 
ülést követő 15 (tizenöt) napon belül az SZHISZ-nek és az Integrációs üzleti irányító szervezetnek - 
köteles megküldeni azokat a jegyzőkönyveket, előterjesztéseket, illetőleg jelentéseket, amelyek a 
felügyelőbizottság által tárgyalt olyan napirendi pontra vonatkoznak, amelynek tárgya a Társaság 
belső szabályzatainak súlyos megsértése vagy az irányításban, vezetésben észlelt súlyos 
szabálytalanság. 

 
 
4. A felügyelőbizottság hatásköre és feladata: 
 

4.1.  A felügyelőbizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. Ennek keretében az Igazgatóság tagjaitól 
és a Társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait 
megvizsgálhatja, illetőleg szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság részére a Társaság 
hozzáférést biztosít a hitelintézet kockázataira vonatkozó információkhoz, a kockázati ellenőrzés 
funkcióhoz és a külső szakértők véleményéhez. A felügyelőbizottság bármely tagja indítványozhatja 
jelentés készítését, vagy felvilágosítást kérhet a felügyelőbizottság ülésén szóban, vagy ülésen kívül 
írásban, a felügyelőbizottság elnökének és az igazgatóság elnökének címzett kérelemben. A kért 
jelentést, illetve a felvilágosítást a felügyelőbizottság ülésétől, vagy az írásbeli kérelem 
kézhezvételétől számított 15 napon belül kell a felügyelőbizottság elnökének írásban megküldeni. A 
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felügyelőbizottság munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a Társaság költségére – külső 
szakértőt vehet igénybe. A felügyelőbizottság folyamatosan informálódik a közgyűlés által 
jóváhagyott éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges információkat az Igazgatóság biztosítja. 

 
4.2. A felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaságnak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardok („IFRS”) szerinti beszámolóját az adózott eredmény felhasználásáról szóló javaslatot, 
továbbá minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. 
Vizsgálatának eredményét a felügyelőbizottság elnöke ismerteti. A felügyelőbizottság írásbeli 
jelentésének ismerete nélkül a az IFRS szerint készített beszámolóról ésaz adózott eredmény 
felhasználásáról a közgyűlés érvényesen nem hozhat határozatot. 

 
4.3. A felügyelőbizottság feladata – a fentieken túl - különösen: 

4.3.1. gondoskodás arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre 
alkalmas ellenőrzési rendszerrel; 

4.3.2. a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges 
intézkedések megtételére;  

4.3.3. javaslattétel a közgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló szervezetre és 
díjazására, illetve a könyvvizsgáló személyére és díjazására az ügyvezetés 
kezdeményezésére és az Audit Bizottság ajánlása alapján; 

4.3.4. a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi és 
függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való 
együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény 
szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások 
figyelemmel kísérése, valamint - szükség esetén – az igazgatóság részére intézkedések 
megtételére való javaslattétel; 

4.3.5. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) szerinti beszámoló véleményezése 
és könyvvizsgálatának nyomon követése; 

4.3.6. a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseinek (ideértve a konszolidált jelentéseket is) 
ellenőrzése; 

4.3.7. a belső ellenőrzési szervezet irányítása, ennek keretében: 
a) elfogadja a belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervét, 
b) legalább félévente megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített jelentéseket, és 

ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását, 
c) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját, 
d) javaslatot tesz a belső ellenőrzés létszámának módosítására; 

4.3.8. a belső ellenőrzési szervezet által végzett vizsgálatok megállapításai alapján ajánlások és 
javaslatok kidolgozása; 

4.3.9. a Belső ellenőrzés útján folyamatosan ellenőrzi és figyelemmel kíséri a jogszabályokban 
rögzített tőkekövetelményeknek való megfelelés érdekében a Bank által alkalmazott 
módszerek és rendszerek alkalmazásának megfelelőségét; 

4.3.10. a belső védelmi vonalak további – belső ellenőrzésen kívüli – alrendszerei (kockázatkezelés, 
megfelelőségi funkció) érvényesülésének rendszeres figyelemmel kísérése, legalább évente 
egyszeri értékelése; 

4.3.11. a felelős társaságirányítási jelentés megtárgyalása; 
4.3.12. az Igazgatóság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő 

ellenőrzése érdekében; 
4.3.13. a csoportszintű Javadalmazási Politika elfogadása.. 

 
4.4. A felügyelőbizottság dönt az Igazgatóság munkaviszonyban álló tagjainak javadalmazásáról (kivéve 

a tiszteletdíj). 

4.5. A felügyelőbizottság felügyeli a belső ellenőrzés, a compliance és a kockázatkezelés vezetőinek 
javadalmazását. 

 

4.6. A felügyelőbizottság jogosult a Belső ellenőrzés számára az éves tervhez képest további ellenőrzési 
feladatokat meghatározni. 
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4.7. A felügyelőbizottság előzetes egyetértése szükséges a belső ellenőrzési szervezet vezetői és 

alkalmazottai munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos döntések 
meghozatalához, valamint díjazásuk megállapításához. 

 
4.8. A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével 

bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 
ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az 
ellenőrzést más, a testület ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. 

 
4.9. Ha a felügyelőbizottság működése során jogszabályba, az Alapszabályba vagy közgyűlési 

határozatba ütköző tényt, mulasztást tapasztal, erről köteles az Igazgatóságot haladéktalanul 
értesíteni. Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság vagy az ügyvezetés 
tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy 
egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, rendkívüli közgyűlést hív össze, és 
javaslatot tesz annak napirendjére. 

 
4.10. A felügyelőbizottság ügyrendjét az Alapszabály keretei között maga állapítja meg és azt a közgyűlés 

hagyja jóvá. 
 
 
4.11. A felügyelőbizottság, illetőleg annak elnöke írásban, az Igazgatóság elnökén keresztül 

indítványozhatja az igazgatóság ülésének összehívását és meghatározott kérdések napirendre 
tűzését. 

 
5. A felügyelőbizottság tagjainak jogai és kötelezettségei 
 

5.1. A felügyelőbizottság tagja jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek 
nincs helye. 

 
5.2. A felügyelőbizottság tagjai a Társaság igazgatóságától függetlenek, tevékenységük során nem 

utasíthatók. 
 
5.3. A felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyűlésen. 

 
5.4. A tagok a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni. 

 
5.5. A felügyelőbizottság tagja köteles betartani a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó törvényi 

előírásokat. A felügyelőbizottság tagja e tisztségével összefüggésben birtokába jutott – a Társaság 
működésével és ügyfeleivel kapcsolatos – információt nem használhatja fel és nem adhatja át, illetve 
nem teheti hozzáférhetővé illetéktelen személy részére. 

 
5.6. A felügyelőbizottság tagja köteles a tulajdonában lévő, a Társaság által kibocsátott részvényét a 

Társaság igazgatóságának bejelenteni. 
 

5.7. A felügyelőbizottság tagja köteles a Felügyeletnek az ügyletkötést követően haladéktalanul 
bejelenteni, ha személyesen vagy megbízott útján a Társaság által kibocsátott részvényre, illetve 
olyan pénzügyi eszközre kötött ügyletet, amelynek értéke az említett részvény értékétől vagy 
árfolyamától függ. A felügyelőbizottság tagja köteles az ügyletkötésről haladéktalanul, de legfeljebb 
két napon belül tájékoztatni a Társaságot, amennyiben az a Tpt-ben meghatározott ügyletkötési 
értéket meghaladja. 

 
A bejelentésnek tartalmaznia kell: 

 a testületi tag nevét,  

 a bejelentési kötelezettség indokát,  
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 az érintett kibocsátó, azaz a Társaság nevét,  

 az ügyletben szereplő pénzügyi eszköz megnevezését, 

 az ügyletben szereplő pénzügyi eszköz mennyiségét, 

 az ügyletben szereplő pénzügyi eszköz árfolyamát, 

 az ügylet jellegét (például vétel vagy eladás), 

 az ügyletkötés időpontját és helyét, 

 az ügyletet lebonyolító befektetési vállalkozás, hitelintézet megnevezését. 
 

5.8. A felügyelőbizottság tagja köteles a Felügyeletnek haladéktalanul bejelenteni, ha  
a) egy másik pénzügyi intézménynél igazgatósági taggá vagy felügyelőbizottsági taggá 

választják, vagy ilyen tisztségét megszünteti, 
b) vállalkozásban befolyásoló részesedést szerez, vagy az ilyen részesedését megszünteti, 
c) ellene a Hpt.137. § (6) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás indul. 

 
5.9. A felügyelőbizottság tagjai a polgári jog szabályai szerint felelnek a Társaságnak az ellenőrzési 

kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 
 
6. A felügyelőbizottság működése 
 

6.1. A felügyelőbizottság éves vagy féléves munkatervet készít és annak alapul vételével végzi 
tevékenységét. 

 
6.2. Az elnök a felügyelőbizottság üléseire a Felügyelet képviselőjét meghívhatja. A felügyelőbizottság 

üléseire meg kell hívni Társaság igazgatóságának elnökét, a vezérigazgatót és az állandó 
könyvvizsgálót. 

 
6.3. A felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább 3 havonta tartja üléseit. A felügyelőbizottság 

üléseit felügyelőbizottság elnöke bármikor jogosult összehívni. A felügyelőbizottság összehívását – 
az ok és a cél megjelölésével – a felügyelőbizottság bármely tagja írásban bármikor kérheti az 
elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 10 (tíz) napon belül köteles intézkedni a 
felügyelőbizottság ülésének 30 (harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben 
az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, az ülés összehívására a tag maga is jogosult. A 
felügyelőbizottság összehívását az Igazgatóság elnöke vagy két tagja is kezdeményezheti írásban.  

 
6.4. Az üléseket az elnök az ülés időpontja előtt legalább 5 munkanappal elektronikus üzenetben 

továbbított (e-mail) vagy okirati formában, írásos meghívó útján hívja össze. A felügyelőbizottság 
üléséről az Integrációs üzleti irányító szervezetet és az Integrációs Szervezetet előzetesen, a 
meghívó a felügyelőbizottsági tagoknak történő megküldésével egyidejűleg, de legalább 5 (öt) 
munkanappal az ülés előtt, a meghívónak és a jelen pontban írottak szerint csatolt anyagoknak a 
megküldésével, értesíteni kell. A meghívóhoz csatolni kell minden napirendre vonatkozóan az 
előterjesztést és a kapcsolódó anyagokat, amennyiben vannak ilyenek és elektronikus vagy 
nyomtatott formában el kell juttatni a felügyelőbizottság tagjához, az Integrációs üzleti irányító 
szervezethez és az Integrációs Szervezethez. Az Integrációs Szervezet indokolt esetben az 
értesítéstől számított 3 munkanapon belül felhívhatja a Társaságot, hogy az általa megjelölt 
napirendi pontokhoz a Társaság készítsen írásbeli előterjesztést. A napirenden nem szereplő 
ügyben az ülés csak akkor hozhat határozatot, ha minden tag vagy az Integrációs Szervezet vagy az 
Integrációs üzleti irányító szervezet képviselője az ülésen jelen van _ vagy azon telefonösszeköttetés 
vagy videokonferencia (elektronikus hírközlő eszköz) útján részt vesz - , és a napirenden nem 
szereplő kérdés megtárgyalásához hozzájárul. Az Integrációs üzleti irányító szervezet továbbá az 
Integrációs Szervezet képviselői jogosultak a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt 
venni. A felügyelőbizottság nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek megsértése 
esetén.  
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6.5. A felügyelőbizottsági ülésen a tagokon kívül – a felügyelőbizottság elnökének döntése alapján – 
tanácskozási joggal részt vehetnek szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez 
szükséges. 

 
6.6. A felügyelőbizottság ülésén a Társaság igazgatóságának elnöke, a vezérigazgató vagy megbízottja, 

az állandó könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén az 
állandó könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles 
napirendre tűzni az állandó könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.. 

 
6.7. A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább 3 tag jelen van. A 

felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Ha bármely tag 
kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. A felügyelőbizottság nem 
határozatképes, ha az Integrációs Szervezetet és az Integrációs üzleti irányító szervezetet a 
felügyelőbizottság ülésére a napirendi pontokhoz kapcsolódó anyagok, előterjesztések és a meghívó 
megküldésével nem hívták meg legalább 5 munkanappal az ülés előtt. 

 
6.8. Minden felügyelőbizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza: 

 a felügyelőbizottság ülés helyét és idejét, 

 a jelenlévő felügyelőbizottsági tagok nevét,  

 az előterjesztők nevét, 

 az elhangzott indítványokat, 

 a meghozott döntéseket, illetve e döntések elleni kifogásokat, 

 szavazati arányt, ellenszavazatokat. 
 
A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. 
Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, 
vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az 
ellenszavazók véleményét. A felügyelőbizottság tagja kérheti véleményének szó szerinti felvételét a 
jegyzőkönyvbe. A jegyzőkönyvet az ülés elnöke és két jelen lévő további felügyelőbizottsági tag írja 
alá. A jegyzőkönyvet valamennyi felügyelőbizottsági tagnak az ülést követő 15 napon belül meg kell 
küldeni függetlenül attól, hogy az ülésen részt vett-e. 

 

A felügyelőbizottság tagjai elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is részt vehetnek a 
felügyelőbizottság ülésein, ennek részletes szabályait a 6.11 pont tartalmazza. 

 
6.9. Ülésen kívül – azaz ülés összehívása és tartása nélkül, távbeszélőn, telefaxon, elektronikus üzenet 

útján, vagy más hasonló módon a felügyelőbizottság csak akkor hozhat érvényes határozatot, ha a 
felügyelőbizottsági tagok több mint fele szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és 
azt – a Felügyelőbizottság tagjai részére az ülésen kívüli határozathozatalra történő felhívás és a 
kapcsolódó dokumentumok (így különösen az előterjesztések és szavazólapok) megküldését követő 
– két munkanapon belül megküldi a Társaság székhelyére. A 6.4 pontban foglaltak közül az 
Integrációs Szervezet és az Integrációs üzleti irányító szervezet előzetes értesítésére vonatkozó 
rendelkezések megfelelően alkalmazandóak az ülésen kívül hozott határozatok esetében is azzal, 
hogy az Integrációs üzleti irányító szervezet, illetve az Integrációs Szervezet ezirányú kérése esetén 
testületi ülést kell tartani. A felügyelőbizottság nem hozhat érvényes határozatot az e kötelezettségek 
megsértése esetén. A felügyelőbizottság tagjai számára az Integrációs Szervezet és az Integrációs 
üzleti irányító szervezet értesítésével egyidejűleg elérhetővé kell tenni a kapcsolódó 
dokumentumokat, a határozathozatalra történő felhívás azonban azon időpont előtt két munkanappal 
történik meg, amely időpontban a határozat a fenti szabályok betartása mellett legkorábban 
meghozható. 
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6.10. A felügyelőbizottság határozatai sorszámmal és év megjelöléssel kerülnek nyilvántartásba. A testület 
működésével összefüggő adminisztrációs feladatokat a Társaságirányítás látja el.  

6.11. A Felügyelőbizottság bármely tagja és az ülésre meghívott bármely személy jogosult arra, hogy a 
Felügyelőbizottság ülésén konferenciahívás vagy más hasonló kommunikációs eszköz útján vegyen 
részt, amennyiben az ülésen jelenlévő valamennyi személy egyidőben közvetlenül kommunikálni tud 
egymással. Az ülésen ilyen módon való részvétel személyes részvételnek tekintendő és az ülés 
jegyzőkönyvében feltüntetendő. 

 
Jelen ügyrendjének módosítását a Takarék Jelzálogbank Nyrt. felügyelőbizottsága a …/2020. (…..) sz. 
határozatával a fentiek szerint, egységes szerkezetben elfogadta, s azt a Társaság közgyűlése a ../2020. …….) 
sz. határozatával jóváhagyta azzal, hogy a jelen ügyrend a Társaság 2020. április 28. napján megtartott 
közgyűlésén elfogadott Alapszabályának hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba. 
 

*** 

Hatálybalépési záradék: 
 
Jelen ügyrend a Társaság 2020.. április 28. napján megtartott közgyűlésén elfogadott Alapszabályának hatályba 
lépésével egyidejűleg lépett hatályba ………... napján. 
 
 
Budapest, 2020. ….. 
 

dr. Harmath Zsolt sk. 
a felügyelőbizottság elnöke 
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Előterjesztés: 

 

A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése 

2019. április 25. napján – az évi rendes közgyűlés keretében – meghozott 9/2019. (04.25.) sz. 

számú határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 3:223.§ (1) bekezdése alapján a Társaság saját részvényeinek megszerzésére. E 

felhatalmazás 18 hónapig érvényes. 

 

A Társaság saját részvényeinek megszerzése a részvény-árfolyam stabilitásának megőrzése és 

a Társaság üzleti stratégiájának tervszerű végrehajtása érdekében javasolt az elkövetkező 

időszakban is. 

 

Mindezek alapján a Társaság Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés a megszerezhető 

részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, az ellenérték legalacsonyabb és 

legmagasabb összegének a határozati javaslat szerinti meghatározása mellett, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:223. § (1) bekezdése alapján, határozattal 

adjon 18 hónapig érvényes ismételt felhatalmazást az Igazgatóság részére a saját részvények 

megszerzésére. 

 

A Felügyelőbizottság egyetért az Igazgatóság javaslatával. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („Társaság”) közgyűlése a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:223.§ (1) bekezdése alapján 

felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját részvényeinek megszerzésére az alábbi 

feltételek mellett. 

 

1. A megszerezhető saját részvények fajtája, névértéke és mennyisége:  

- „A” sorozatú 100,- Forint névértékű törzsrészvény,  

- „B” sorozatú 100,- Forint névértékű elsőbbségi részvény,  

- „C” sorozatú 1000,- Forint névértékű törzsrészvény,  

de legfeljebb egy időpontra vonatkoztatva összesen az alaptőke össznévértéke 25 %-áig. 

 

2. A saját részvények megszerzésének célja:  

- a részvény-árfolyam stabilitásának megőrzése és a Társaság üzleti stratégiájának 

tervszerű végrehajtása. 

 

3. A saját részvények megszerzésének módja: 

- tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli forgalomban, visszterhes módon. 

 

4. Az egy saját részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összege: 

- az „A” és „B” sorozatú részvények esetében a legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy 

forint, a legmagasabb vételár pedig legfeljebb egy „A” sorozatú részvény ügyletkötés 

időpontját megelőző egy hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 

125%-a; 

- a „C” sorozatú részvények esetében a legalacsonyabb vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a 

legmagasabb vételár pedig legfeljebb egy „A” sorozatú részvény ügyletkötés 
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időpontját megelőző egy hónap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 

1250%-a. 

 

5. Jelen felhatalmazás a jelen határozat meghozatalától számított 18 hónapig érvényes. 

 

6. A saját részvények megszerzésének egyéb feltételeit illetően a Ptk. vonatkozó rendelkezései 

az irányadók. 

 

 


