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Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet a Hpt. 137/A §-a és a 234/2007(IX.4.)
Korm.rendeletnek megfelelően az alábbi információkat hozza nyilvánosságra:
Kockázatkezelési elvek, módszerek
A kockázati stratégia a belső tőkeellátottság biztosítására irányul, az üzleti stratégiával
összhangban bemutatja a Takarékszövetkezet kockázatokkal kapcsolatos általános
irányvonalát. A Felügyeletnek a tőkemegfelelés belső értékelési folyamatára vonatkozó
útmutatója szerint a kockázati stratégia tartalmazza a hitelintézet kockázatokhoz és
kockázatkezeléshez való viszonyát, és az alábbi témakörökre terjedhet ki:
 Kockázatvállalási politika
 Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság
 Kockázati szerkezet
 Kockázatkezelés szervezete
1. A Takarékszövetkezet mindenkor úgy alakítja kockázatvállalását, kockázatkezelési és a
belső tőkemegfelelés értékelési folyamatát, hogy az ne veszélyeztesse a
Takarékszövetkezet biztonságos működését és a Felügyelet ne korlátozhassa
tevékenységét. A Takarékszövetkezet által meghatározott belső tőkeszükségletnek mindig
megfelelő tőketöbbletet kell biztosítania a szabályozás által meghatározott minimális
tőkekövetelmény felett (Biztonságos működés elve).
2. A Takarékszövetkezet úgy alakítja ki kockázatkezelési folyamatait, hogy elkerülje az
érdekkonfliktusokat és az összeférhetetlenségi helyzeteket. A kockázatkezelési
módszerekért, a kockázatok mértékének behatárolásáért, figyeléséért és jelentéséért
felelős személyek nem végezhetnek olyan tevékenységet, amelyek az érintett
kockázatokat hordozó üzleti tevékenységgel vagy azt támogató tevékenységekkel
összefüggnek. (Összeférhetetlenség elve)
3. A Takarékszövetkezet a kockázatkezelési módszereinek és folyamatainak kialakításánál
alkalmazza az intézményvédelmi rendszer központi szervei által rendelkezésére bocsátott
szabályzatokat, együttműködik az intézményvédelmi rendszerrel a kockázatkezelési
módszerek fejlesztésében, a kockázatok alakulásának figyelésében és a minimális
tőkekövetelmény mértékének, valamint
a belső tőkeszükséglet
nagysága
meghatározásának kialakításában, a belső tőkeszükséglet
megfelelőségének
ellenőrzésében (Együttműködés elve)
4. A Takarékszövetkezet kockázatokat a belső szabályokban meghatározott keretek között és
mértékig vállal.
5. A Takarékszövetkezet minden lényeges kockázatát azonosítja, méri, figyeli, és jelentést
készít róluk. A számszerűsíthető kockázatokat limitekkel és a szükséges belső
kontrollokkal kezeli, a nem számszerűsíthető kockázatoknál kontrollokat alkalmaz és a
kockázatok alakulásáról rendszeres jelentést készít. (Lényeges kockázatok kezelésének
elve)
6. A kockázatok behatárolása érdekében a Takarékszövetkezet által meghatározott limitek
betartása minden érintett számára kötelező.
7. A kockázatkezelési módszereknek és kontrolloknak, és a kockázatkezelés költségeinek
arányban kell állni a kockázat mértékével, bonyolultságával. (Költség-haszon elve)

8. A Takarékszövetkezet a kockázatvállalással kapcsolatos döntési hatásköreit és kockázati
limiteit úgy alakítja ki, hogy az megfeleljen legalább a hasonló méretű és hasonló üzleti
tevékenységet végző takarékszövetkezeteknek. (Hasonlóakhoz történő viszonyítás elve
vagy hasonlóakkal történő összemérés elve)
9. A Takarékszövetkezet a kockázatvállalását olyan üzleti tevékenységekre összpontosítja,
amelyeknél kellő szaktudással és technikai feltételekkel rendelkezik a kockázat
megítélésére, mérésére és nyomon követésére.
10. A Takarékszövetkezet az új termékek, szolgáltatások bevezetése előtt minden lényeges
kockázati típus vonatkozásában felméri a termék kockázatait, meghatározza a
kockázatkezelés módszereit, ideértve a monitoring tevékenységet.
11. A Takarékszövetkezet minden lényeges kockázat esetében gondoskodik az alábbi fő
funkciók ellátásáról:
a. Kockázati kitettségek és a kitettségeket mérséklő tételek azonosítása,
számbavétele, nyilvántartása
b. Kockázatok mérési módszereinek meghatározása, kockázatok számszerűsítése
c. Kockázatok kezelése, ideértve a kockázatvállalásra vonatkozó döntéseket, a
kockázatvállalás mértékének a korlátozását, a kockázatok csökkentését
d. Kockázatok alakulásának figyelése
e. Kockázatokra vonatkozó belső és külső jelentések
12. A Takarékszövetkezet nem folytat számára jogszabály által tiltott tevékenységet, nem
vállal kockázatot jogszabályok által tiltott vagy jogszabályba ütköző tevékenységekkel,
illetve olyan személyekkel kapcsolatban, akiknek rosszhiszemű magatartása a
Takarékszövetkezet vagy más az integrációban résztvevő tag számára veszteséget okozott.
(Tiltott tevékenységek elve)
13. A Takarékszövetkezet nem vállal olyan kockázatot, amelynek révén várható, hogy a
tőkemegfelelési mutató a kockázati étvágynál meghatározott minimális szint alá csökken.
A tőketervezés célja, hogy mindenkor biztosítsa a Takarékszövetkezetnél a ténylegesen vállalt
kockázatoknak megfelelő tőke szintet, és járuljon hozzá a kiegyensúlyozott, stabil
növekedéshez is.
A tőketervezés magában foglalja a következőket:
 a szavatoló tőke és belső tőke elemeinek meghatározása és az elemek figyelembe
vehetősége, és a rendelkezésre álló tőke számszerűsítése negyedéves bontásban
 a minimális tőkekövetelmény kiszámítása figyelembe véve a Felügyelet által megkövetelt
tőketöbbletet
 belső tőkeszükséglet számítása
 a lényeges kockázati típusok belső tőkeszükségletének meghatározása a különböző
kockázati típusok belső tőkeszükséglete alapján
 a limiten belüli kockázatok és a nem-számszerűsíthető kockázatok fedezéséhez szükséges
tőketöbblet meghatározása
 a szabályozás által előírt tőkekövetelmény és a belső tőkeszükséglet összehasonlítása
 a rendelkezésre álló tőke összehasonlítása a belső tőkeszükséglettel és a szabályozás által
előírt tőkekövetelménnyel
A Takarékszövetkezet a szavatoló tőkét a Hpt. V. sz melléklete alapján, legalább a felügyeleti
adatszolgáltatásban szereplő formátumban számolja.
A belső tőkeszámítás céljára a Takarékszövetkezet a szabályozás által meghatározott
szavatoló tőkét alkalmazza, a Hpt. V. sz. mellékletében foglalt korlátozások figyelembe
vételével.

Takarékszövetkezet Igazgatósága dönthet úgy, hogy a 2. pillér alatti kockázatok
tőkeszükségletének legfeljebb 50%-át a szavatoló tőkébe be nem számítható járulékos
tőkével, illetve alárendelt kölcsöntőkével és/vagy a pozitív évközi adózott eredmény
legfeljebb 50%-ának beszámításával fedezi, feltéve, hogy:
 a belső tőkébe beszámítható, a szavatoló tőkébe be nem számítható járulékos, illetve
alárendelt kölcsöntőke rész hátralévő lejárata meghaladja a két évet;
 az Igazgatóság által jóváhagyott tőketerv nem számol osztalékfizetéssel,
 az előző évek gyakorlata alapján feltételezhető, hogy az adózott eredményből a
Takarékszövetkezet nem fizet osztalékot,
 az évközi adózott eredmény stabilnak minősíthető.
Takarékszövetkezetünk jelenleg nem él ezzel a lehetőséggel.
A különböző típusú kockázatok számszerű mértékének kifejezője szabályozásban az adott
kockázati típushoz meghatározott tőkekövetelmény, a belső tőkeszükséglet számításnál a
szabályzatban előírtak szerint számított tőkeszükséglet, mivel a nem várt veszteséget
tőkenagyság mértékben kell kifejezni.
A különböző típusú, számszerűsített kockázatokat a Takarékszövetkezet az „építőkocka” elv
alapján összesíti, amely a különböző kockázatokra mért belső tőkeszükségletek összeadását
jelenti. Ez az elv ugyanaz, amit a szabályozás alkalmaz a minimális szavatoló tőke
követelmény meghatározásánál.
Az „építőkocka” elv konzervatív megközelítést jelent, mert azon a feltételezésen alapul, hogy
a szabályzatban leírtak szerint mért kockázatok mindegyike egyszerre következik be. Az
„építőkocka” elv alkalmazását indokolja, hogy a sztenderd módszerek alkalmazása nem teszi
lehetővé a kockázatok közötti összefüggések számszerűsítését.
A Takarékszövetkezet a számszerűsített belső tőkeszükségleten felül minimálisan tartandó
tőkepuffert határoz meg az alábbi kockázatokra:
 Hitelezési kockázatok
 Devizaárfolyam kockázat
 Limitekkel kezelt kockázati típusok, ahol a limiten belüli részre nincs belső
tőkeszükséglet meghatározva
o Nagykockázat
o Adósok portfolió szintű koncentrációja
o Biztosítéki koncentráció
o Nem-kereskedési könyvi kamatkockázat
 Limitekkel kezelt kockázati típusok, ahol limiten felül sincs meghatározva belső
tőkeszükséglet vagy az csak részleges
o Ágazati koncentráció
o Földrajzi koncentráció
o Termékkoncentráció
o Likviditási kockázat
 Működési kockázat
 Nem számszerűsített kockázatok
 A Felügyelet által kockázatosnak tartott portfoliók, tevékenységek

A belső tőkeszükséglet számítási módszerét összefoglalóan az alábbi táblázat mutatja:

Kockázati típus

Kockázati altípus

Kockázatbecslési
módszer - minimális
szavatoló tőke
szükséglet számítás

Sztenderd módszer,
Hitelezési kockázat óvadékok figyelembe
- ügyfélkockázat
vételénél egyszerű
módszer

HITELEZÉSI KOCKÁZAT - 1.-2.
pillér

Sztenderd módszer,
óvadékok figyelembe
egyszerű módszer.
Származtatott
Hitelezési kockázat ügyleteknél és a
- partnerkockázat
hosszú elszámolási
periódusú ügyleteknél
a kitettség méréséhez
az eredeti kockázat
módszere
Hitelezési kockázat
- Nyitva szállítási
kockázat
Nem-kereskedési
könyvben lévő
részvénykockázat
Egy ügyfél/partnercsoporttal
szembeni kockázat,
különös tekintettel a
gyenge minősítésű
ügyfélcsoportokra
(portfólió alsó 20%a kitettség alapján)
Nagykockázatok
összesen

KONCENTRÁCIÓS KOCKÁZATOK
– 2. pillér
Ágazati kockázat

Területen kívüli
koncentráció
Biztosítékokból
fakadó közvetett
koncentrációs
kockázat

Sztenderd módszer

Kockázatbecslési
módszer belső
tőkemegfeleléshez
Sztenderd módszer,
óvadékok figyelembe
vételénél egyszerű
módszer - korrigált
súlyozás
Kockázati súlyok:
Sztenderd módszer,
óvadékok figyelembe
egyszerű módszer korrigált súlyozás.
Származtatott
ügyleteknél és a
hosszú elszámolási
periódusú ügyleteknél
a kitettség méréséhez
az eredeti kockázat
módszere
Sztenderd módszer

Sztenderd módszer, ha Sztenderd módszer, ha
szükséges szavatoló
szükséges szavatoló
tőkéből levonás
tőkéből levonás
Limittúlépés a nemkereskedési könyben
szavatoló tőkéből
levonás, kereskedési
könyvben többlet
tőkeszükséglet
Nincs nevesített
módszer.

Nincs nevesített
módszer.

Nincs nevesített
módszer.

Nincs nevesített
módszer.

Limitek alkalmazása,
szigorú monitoring limittúllépésre
tőkefedezet, limiten
belül tőkepuffer
Limitek alkalmazása,
szigorú monitoring limittúllépésre
tőkefedezet, limiten
belül tőkepuffer
Limitek alkalmazása,
szigorú monitoring,
limiten belül
tőkepuffer
Limitek alkalmazása,
szigorú monitoring,
tőkepuffer
Limitek alkalmazása,
szigorú monitoring limittúllépésre
tőkefedezet, limiten
belül tőkepuffer

Termék, illetve
termékcsoport
koncentráció

Nincs nevesített
módszer.

Limitek alkalmazása,
szigorú monitoring,
tőkepuffer

Devizaárfolyam
kockázat

Sztenderd módszer

Sztenderd módszer +
tőkepuffer

Árukockázat

Nincs ilyen kockázat

Nincs ilyen kockázat

Egyelőre nem vezet
kereskedési könyvet

Egyelőre nem vezet
kereskedési könyvet

Egyelőre nem vezet
kereskedési könyvet

Egyelőre nem vezet
kereskedési könyvet

PIACI KOCKÁZATOK – 2. pillér

–Nem-kereskedési
könyvi
kamatkockázat

Nincs nevesített
módszer.

Felügyeleti ajánlásban
meghatározott
sztenderd módszer
figyelembe vételével
tőkepuffer

MŰKÖDÉSI KOCKÁZATOK - 1.-2.
pillér

Működési
kockázatok

Alapmutató módszer

Alapmutató módszer

PIACI KOCKÁZATOK - 1-2. pillér

ORSZÁGKOCKÁZAT – 2. pillér

Kereskedési könyvi
részvénypozíciós
kockázat
Kereskedési könyvi
kamatpozíciós
kockázat

Országkockázat

Nincs nevesített
módszer.

Nincs nevesített
módszer.
Nincs nevesített
módszer.
Nincs nevesített
Reziduális kockázat
módszer.
EGYÉB NEMReputációs
Nincs nevesített
SZÁMSZERŰSÍTETTKOCKÁZATOK
kockázat
módszer.
– 2. pillér
Nincs nevesített
Külső tényezők
módszer.
kockázata
Nincs nevesített
Stratégiai kockázat
módszer.
LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT – 2. pillér

TAKARÉK-SZÖVETKEZETI
SZINTŰ KOCKÁZATOK ÖSSZESEN

Likviditási
kockázat
Irányítási (kontroll)
kockázat

Építőkocka módszer

Limitek alkalmazása,
szigorú monitoring limittúllépésre
tőkefedezet, limiten
belül tőkepuffer
Limitszámítás,
tőkepuffer tartása
Tőkepuffer tartása
Tőkepuffer tartása
Tőkepuffer tartása
Tőkepuffer tartása
Tőkepuffer tartása
Építőkocka módszer +
tőkepuffer
meghatározása

A Takarékszövetkezet legalább negyedéves gyakorisággal közvetlenül a felügyeleti
adatszolgáltatás küldését követően meghatározza a szabályozási, valamint a belső
tőkemegfelelését, az alábbiak figyelembe vételével:
 Havonta kell számolni a szavatoló tőkét és a minimális szavatoló tőke követelményt, a
hitelezési kockázatoknál kitettségi osztály bontásban;
 Havonta kell számolni a számszerűsített kockázatok belső tőkeszükségletét a tőkepuffer
nélkül, hitelezési kockázatoknál kitettségi osztály bontásban;
 Negyedévente kell elvégezni a tőkepuffer mértékének felülvizsgálatához a kockázatok
stressz-tesztjét a különböző kockázati típusra
 Évente kell elvégezni a tőkepuffer mértékének meghatározásához az önértékelést.
A Takarékszövetkezet a szabályozói és belső tőkemegfelelésről negyedévente készít jelentést
az Igazgatóságnak és a Felügyelő Bizottságnak.
Az Ügyvezetés a Takarékszövetkezet tőkemegfelelésének alakulását havonta nyomon követi.
A Takarékszövetkezet kockázatkezelési rendszerét úgy alakítja ki, hogy biztosítsa a
kockázatkezelési elvek és célkitűzések megvalósítását.

Szavatoló tőkével kapcsolatos információk
Adatok millió Ft-ban
Megnevezés

Összeg

KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN

450,908

ALAPVETŐ TŐKE

407,851

ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK

20,494

Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel egyenrangú jegyzett és befizetett jegyzett tőke

15,72

Befizetett jegyzett tőke

16,35

(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények névértéke

-0,63

Tőketartalék

4,774

Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék
Egyéb tőketartalék

0
4,774

ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK

391,745

Tartalékok

390,767

Lekötött tartalék

0

Számviteli lekötött tartalék Tájékoztató adat

0

(-) Befizetett jegyzett tőkébe tartozó visszavásárolt saját részvények könyv szerinti érték és névértékének
különbözete Tájékoztató adat.

0

(-) Vegyes tulajdonságú tőkébe tartozó visszavásárolt részvények könyv szerinti értékének és névértékének
különbözete Tájékoztató adat.

0

Általános tartalék

45,005

Eredménytartalék

345,762

Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív

0,978

(-) Évközi eredmény, ha negatív

0

(-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív

0

(-) Értékpapírosított eszközökből származó jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt
az értékpapírosított pozíciókra

0

(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL

-4,388

(-) Immateriális javak

-4,388

JÁRULÉKOS TŐKE

43,057

Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész

0

Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárat nélküli vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és
alapvető kölcsöntőke

0

Alapvető tőkéből a járulékos tőkébe beszámítható, lejárattal rendelkező vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett
tőke és alapvető kölcsöntőke

0

Értékelési tartalékok

43,057

a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka

43,057

b) valós értékelés értékelési tartalékából járulékos tőkében figyelembe vehető rész

0

ba) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka

0

bb) (-) bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből
származó értékelési tartalék

0

Lejárat nélküli, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és
befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt
kölcsöntőke

0

Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS
TŐKE

450,908

Javadalmazásra vonatkozó információk
Takarékszövetkezetünk, élve a javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési
vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága
figyelembevételével történő alkalmazásáról szóló 131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 3. § (2)
bekezdése f) pontjában meghatározott feltételekkel az alkalmazott javadalmazással
kapcsolatos nyilvánosságra hozatalnál az arányosság elvét kívánja alkalmazni a következőkre
való tekintettel:
- Takarékszövetkezetünk mérlegfőösszege nem haladja meg az 500 Mrd Ft-ot;
- Szervezete könnyen átlátható, a felelősségi körök egyértelműek és jól körülhatárolhatóak.
- Takarékszövetkezetünk működési területe nem lépi túl a megyehatárt.
Takarékszövetkezetünk Igazgatósága megalkotta a javadalmazás elveit, amelyet a
javadalmazási politikában összegzett.
A javadalmazási politika végrehajtásáért a Takarékszövetkezet Felügyelő Bizottsága felel.
Takarékszövetkezetünknél alkalmazott javadalmazási politika nem ösztönözhet túlzott
kockázatvállalásra, nem jutalmazható a Takarékszövetkezet által meghatározott kockázati
étvágyat meghaladó kockázatvállalás. A javadalmazási politikában a hosszú távú érdekek
képviselik az elsőbbséget.
A teljesítménymutatókat úgy határoztuk meg, hogy a teljesítményjavadalmazás legnagyobb
mértéke a Takarékszövetkezet eredményének növekedése esetén is csak abban az esetben
érhető el, ha a prudens működést jellemző mutatók értékei nem romlottak olyan mértékben,
amely a prudens működést veszélyezteti.
A prudens működést jellemző mutatók közé tartoznak az előzőekben felsorolt mutatók közül
a következők:
- a nem teljesítő hitelek részarányának változása és
- a tőkekövetelmény előírásnak való megfelelés mértéke.
A mutatókat úgy határoztuk meg, hogy azok illeszkedjenek a Takarékszövetkezet
adottságaihoz.
Maximalizáltuk a prémiumra kifizethető összeget, amelyet az adózás előtti eredmény
meghatározott mértékéhez kötöttük.
A veszteséges gazdálkodás esetében prémium nem fizethető.
A prémium feltételek speciális szabálya a Takarékszövetkezet két ügyvezetőjére terjed ki,
akik részére kifizetett prémium összege lényegesen alacsonyabb volt a Javadalmazási
politikánkban meghatározott mértéknél, összesen bruttó 1,2 Mo Ft.

A Takarékszövetkezet tőkemegfelelése:
a) A Belső tőkemegfelelés értékelési folyamata
Belső tőkemegfelelés értékelés folyamat mindazon takarékszövetkezeti folyamatokat
magában foglalja, amelyekkel a Takarékszövetkezet Vezető Testületei biztosítják, hogy
 a Takarékszövetkezet az összes lényeges kockázatot megfelelően azonosítsa, mérje,
összesítse és figyelje (monitorozza);
 az intézmény meghatározza a kockázatok fedezéséhez szükséges belső tőke nagyságát, és
folyamatosan biztosítsa, hogy a lényeges kockázatok fedezéséhez megfelelő, a belső
szabályok szerint meghatározott tőkefedezet álljon rendelkezésre;
 hatékony kockázatkezelési rendszert működtessen, és azt folyamatosan fejlessze.
A Hpt. 76/K §-a (2) szerint belső tőkemegfelelés értékelési folyamatnak arányosnak kell lenni
a hitelintézet tevékenysége jellegével, nagyságrendjével és összetettségével.
A Takarékszövetkezet a Hpt. 13/C §-ában, 76/K §-ában és a 145/A §-ában szereplő
arányosság elvének alkalmazása szempontjából kis intézménynek minősíti magát, mert
 nem végez bonyolult tevékenységet, termékei és szolgáltatásai a betétgyűjtési,
hitelezési és pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, származtatott ügyletei
nincsenek
 termékeit és szolgáltatásait Magyarországon nyújtja, nem végez határon átnyúló
szolgáltatást
 viszonylag kis piaci részesedéssel rendelkezik,
 a Hpt. 76. § (1) bekezdésében meghatározott hitelezési, partner-, különböző típusú
piaci és működési kockázatok minimális tőkekövetelményének számításához nem
alkalmaz a Felügyelet által jóváhagyott, a vonatkozó külön kormányrendeletekben
meghatározott fejlett módszereket.
Arról, hogy egy intézmény kis intézményként kezelhető, a végső döntést a Felügyelet hozza
meg.
A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatra vonatkozó szabályzatot a Takarékszövetkezet
Igazgatósága fogadja el, és évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat elvégeztetése a
Takarékszövetkezet Ügyvezetésének a felelőssége.
A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamata az alábbi elemekből áll:
1. Kockázati stratégia meghatározása
2. Lényeges kockázatok meghatározása, a kockázatok mérése, kezelése, figyelése, a
kapcsolódó tőkeszükséglet meghatározása és az ezekkel kapcsolatos jelentések
3. Tőketervezés - a minimális szabályozási tőkekövetelmény meghatározása, a lényeges
kockázatok belső tőkeszükségletének összegzése és összehasonlítása a minimális
tőkekövetelménnyel, a tőkepuffer mértékének a meghatározása és összehasonlítása a
takarékszövetkezet rendelkezésére álló tőkével.

b) A Hpt. 76. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti kockázati kategóriák tőkekövetelménye
kitettségi osztályonkénti bontásban:
Adatok millió Ft-ban
Megnevezés

Összeg

TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE

207,737

ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS
NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA

155,037

Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye
SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció
nélkül)

155,037
155,037

Központi kormányok és központi bankok

0

Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok

0

Közszektorbeli intézmények

0

Multilaterális fejlesztési bankok

0

Nemzetközi szervezetek

0

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások

27,532

Vállalkozások

20,759

ebből: rövid lejáratú követelések

3,318

Lakosság

30,103

Ingatlannal fedezett követelések

42,159

Késedelmes tételek

9,086

Fedezett kötvények

0

Kollektív befektetési értékpapírok

0

Egyéb tételek

25,396

ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA

52,700

Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény

52,700

Hitelezési kockázat
—
A hitelezési kockázat esetében a stressz teszt vizsgálat arra irányul, hogy egy éves
időhorizonton a hitelportfolió minősége egy nagymértékű válság esetén miképp változik, és
ennek következtében
 miként nő az értékvesztés és céltartalék képzés, és
 miként emelkedik a késedelmes követelések mögötti tőkeszükséglet.
—

A stressz teszt által mért tőkeszükségletet a két tényező eredményének összege adja.

—
A hitelezési kockázat számításokat a Felügyeletnek az új tőkemegfelelési
követelményekre vonatkozó adatszolgáltatási táblázatai alapján kell számítani több lépésben.
A stressz tesztben szerepeltetni kell minden olyan kitettségi osztályt, amelyben a
Takarékszövetkezet nettó összkitettsége meghaladja az 5%-ot.

—

A számításra vonatkozó általános szabályok:

1.Mérlegen kívüli tételek lehívása - A mérlegen kívüli kötelezettségvállalások összegét
csökkenteni kell, és a mérlegen belüliekét ugyanezzel az összeggel meg kell növelni,
feltételezve a megnyitott hitelkeretek lehívását, illetve garanciák beváltását.
2. Magyarország irányadó külső minősítésének BBB-re romlása - Fel kell tételezni, hogy
Magyarország irányadó minősítése a BBB besorolásnak megfelelő, és emiatt
 a devizában denominált magyar központi kormányzattal szembeni kitettségeknél a
kockázati súlyt növelni kell (kivéve, ha EU tagállami devizákról van szó, és az
intézménynek van megfelelő forrása ugyanabban a devizanemben);
 a 3 hónapon túli magyar hitelintézetekkel szembeni kitettségekre alkalmazott
kockázati súlyt meg kell emelni;
 a 3 hónapon túli magyar önkormányzatokkal szembeni kitettségekre alkalmazott
kockázati súlyt meg kell növelni.
3.Ingatlan fedezetek romlása - Az ingatlannal fedezett kitettségek közül a fedezetek
elfogadhatóságának romlása miatt át kell sorolni az ingatlannal fedezett kitettségek
munkalapján belül a fedezetlen állományba a lakossági, illetve vállalkozói kitettségek közé,
attól függően, hogy a kitettség fedezet nélkül melyik kitettségi osztályba tartozna
4. Előre rendelkezésre bocsátott és előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek romlása –a
garanciák és pénzügyi fedezetek fedezeti értékét 5%-kal csökkenteni kell és átsorolni a
fedezett ügylet kitettségi osztályába
5.Késedelmes tételek növekedése - A vállalkozói, a lakossági, az ingatlannal fedezett kitettségi
osztályba lévő tételek, valamint az önkormányzati és a 100%-os közszektorbeli
intézményekkel szembeni kitettségek külön-külön át kell sorolni a késedelmes tételek közé.
6. Késedelmes tételek közé átsorolt állományok - értékvesztés hányadok - kockázati súlyozás
Az átsorolt ingatlannal fedezett kitettségeknél meg kell határozni az átsorolt tételek
értékvesztés hányadát 20%-nál nagyobb értékvesztést feltételezve
 50%-os súlyozás rendelve a lakóingatlannal fedezett kitettség részekhez
 100%-os súlyozást rendelve az egyéb ingatlannal fedezett kitettségekhez
Az átsorolt állományokból a feltételezett értékvesztés hányad alapján meg kell határozni a
100%-os és a 150%-os kockázati súlyozás alá eső állományokat az alábbi tételeknél
 önkormányzatokkal szembeni kitettségek közül átsorolt tételek közszektorbeli
intézményekkel szembeni kitettségek közül átsorolt tételek
 vállalkozói kitettségek közül átsorolt tételek
 lakossági kitettségek közül átsorolt tételek
7. Hitelintézetekkel szembeni kitettségek
 A magyar hitelintézetekkel szembeni kitettségeknél a stressz teszt során - az ország
minősítésének romlásán kívül - más hatással nem kell számolni.
 A más országokban bejegyzett hitelintézetekkel szembeni kitettségek esetében (ha
lényeges a kitettség) az állománynak a mellékletben meghatározott részét át kell
sorolni a késedelmes tételek közé a 100%-os kockázati súlyozási kategóriába,
megfelelő értékvesztést feltételezve

8. Fedezett kötvények, kollektív befektetési formákban lévő kitettségek (ha lényeges a
kitettség)
- A fedezett kötvényeknél és a kollektív befektetési formákban lévő kitettségek stressz teszt
mellékletben meghatározott részénél, a stressz teszt mellékletben rögzített értékvesztést kell
feltételezni, ezeket azonban nem kell átsorolni a késedelmes tételek közé.
Irányadó jogszabályok az ügyletminősítés és értékelés elvégzéséhez:
 A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Szmt.)
 A hitelintézetekről és pénzügyi a vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Hpt.)
 A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok
módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: ISz Tv.)
 A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII.24.) számú Kormányrendelet (a
továbbiakban: Hitkr.)
 A kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam
kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának
szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII.
24.) számú Kormányrendelet
 A hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló a 196/2007. (VII.30.)
Korm. sz. rendeletben (a továbbiakban: Hkr.).
 PSZÁF Tájékoztatás a felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SREP) keretében kiemelten
kezelt kockázatos portfoliókról és a hozzájuk kapcsolódó többlet-tőke előírásról
A Hitkr.-ben foglaltak értelmében a legalább negyedévenkénti minősítési kötelezettség a lenti
1.1. pontban foglalt kivétellel kiterjed:
a) a hitelintézetekkel szembeni és az ügyfelekkel szembeni pénzügyi (és befektetési)
szolgáltatásból eredő követelésekre, követelésjellegű aktív időbeli elhatárolásokra
(bevétel elhatárolások) (a továbbiakban együtt: kintlévőségek),
b) befektetési célú és forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő és tulajdoni részesedést
jelentő értékpapírokra (a továbbiakban: befektetések),
c) követelések fejében kapott és készletként nyilvántartásba vett eszközökre (a
továbbiakban: követelések fejében kapott készletek),
d) függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (a továbbiakban: mérlegen kívüli
kötelezettségek).
Minősítési kötelezettség alá tartoznak az eszközök között nyilvántartott peresített követelések,
továbbá minden egyéb, Takarékszövetkezetet érintő peres eljárás perértéke.

1.1. A minősítési kötelezettség alá nem tartozó tételek a következők:
a) az MNB-vel szembeni, valamint egyéb EGT-állam jegybankjával szembeni
követelések,
b) a Magyar Állammal, valamint egyéb EGT-állammal szembeni, hitelnyújtásból eredő
követelések,
c) a Magyar Állam, valamint egyéb EGT-állam, továbbá az MNB és egyéb EGT-állam
jegybankja által kibocsátott értékpapír,
d) a jegybanki kötelező tartalék előírást a levelező bankon keresztül teljesítő
hitelintézetek levelező banknál vezetett elszámolási betétszámlája,
e) a lakáscélú, illetőleg a tandíjhitelek halasztott, tőkésített kamatának összegében
kimutatott céltartalékkal fedezett követelés összege,
f) a visszavásárolt saját kibocsátású értékpapírok,
g) a kamatfüggővé tételi szabály alá tartozó kamat-, és kamatjellegű bevételekre irányuló
– követelésjellegű – aktív időbeli elhatárolások
h) a nyújtott fedezetek értékében kimutatott függő kötelezettségek
A minősítési kategóriába sorolást a negyedéves értékelés során – az értékvesztés és a
kockázati céltartalék szükséges szintjének felmérésekor – a Takarékszövetkezet felülvizsgálja
és indokolt esetben a minősítési eljárás alá vont kintlévőséget, befektetést, követelések
fejében kapott készletet, mérlegen kívüli kötelezettséget más minősítési kategóriába sorol át.
Az ügyfelekkel szembeni követelés minősítéséhez a következő információkat kell
felhasználni:
- a negyedév (hó) végi állomány adatokat, a fizetési késedelmeket, az aktuális
biztosítéki értékeket,
- a biztosíték-monitoring során feltárt, a fedezetek értékében esetlegesen
bekövetkezett negatív változásokat,
- a hitelgondozási feladatokat ellátó területek, ügyintézők által szerzett
információkat
- a konzorciális hiteleknél a konzorcium szervezővel kötött Együttműködési
Megállapodás keretében a partnerintézmény által szolgáltatott tájékoztatást.
Az értékvesztés mértékének meghatározásánál alapvetően a követelés, befektetés, átvett
eszköz várható megtérülését kell figyelembe venni. A várható megtérülés meghatározása
során a Takarékszövetkezet az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
- a fizetési kötelezettségek teljesítése,
- a fedezetekről rendelkezésre álló információk,
- a veszteség keletkezésének valószínűsége és nagysága és
- a megtérülés valószínűsége
- a befolyó pénzbevételekre vonatkozó számviteli előírásokat.
Ha a minősítés során az adott eszköz könyv szerinti értéke magasabb a várható megtérülésnél,
illetve az adott eszköz piaci értékénél, úgy a Takarékszövetkezet értékvesztést számol el.
Ha alacsonyabb a könyv szerinti érték, akkor az értékvesztés visszaírásával kell azt növelni.

Hitelintézetekkel szembeni követelések minősítése esetében a Takarékszövetkezet a fennálló
követelés fizetési késedelme, valamint az az alapján bekövetkező veszteség mértéke alapján
kell a megfelelő kategóriába besorolni.
A minősítés elvégzéséhez figyelembe kell venni - a Felügyelet honlapjáról nyert információt ha korlátozó intézkedések illetve rendkívüli szabályok bevezetésére kerül sor.
Befektetési és forgatási célú értékpapírok esetén a vártható piaci érték meghatározásakor a
Takarékszövetkezet a kibocsátó tartós piaci megítélést, ennek tendenciáját, a befektetés
tőzsdei vagy tőzsdén kívüli árfolyamát, a jegyzett tőke/saját tőke arányát annak tendenciáját,
illetve azt veszi figyelembe, hogy lejáratkor, beváltáskor a kibocsátó várhatóan megfizeti-e és
milyen értékben az értékpapír névértékét.
Ügyfélkövetelések esetében a Takarékszövetkezet a bruttó könyv szerinti érték és a várható
megtérülés arányát veszi figyelembe. Az arányok meghatározásához a devizaeszközök és a
tételek esetében a bruttó könyv szerinti értéket az értékeléskori – a devizaeszközök
értékeléséhez használt – devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. Amennyiben a kettő
arányában a minősítés időpontjában veszteségjellegű különbözet mutatkozik, úgy
értékvesztést számol el.
Az ügyfélkövetelések várható megtérülésének megítélése során a várható veszteség
megállapításakor - figyelembe kell venni, hogy az ügyféllel szembeni követelések állami
garanciával, hitelintézet készfizető kezességével, bankgaranciával, készpénzfedezettel (pl.
óvadék) biztosított-e. Ez esetben az előbbiek figyelembevételével számított tényleges
veszteség alapján kell az értékvesztés összegét meghatározni.
Függővé tett kamat (ügyleti kamat és késedelmi kamat), kamatjellegű jutalék összegét nem
lehet a kapott kamatok és kamatjellegű bevételek között elszámolni, és nem lehet utánuk
értékvesztést elszámolni. A kamatok nyilvántartásának szabályait a Számviteli politika
tartalmazza.
A halasztott kamatfizetéses lakáscélú hitelek valamint a tandíjhitelek mérlegkészítés
időpontjáig meg nem fizetett kamatának megfelelő összegben a Takarékszövetkezet
céltartalékot képez, amit az eszközökön belül, mint kamatkövetelés utáni céltartalékot tart
nyilván. Az ilyen címen képzett céltartalék összegét csak akkor szabad felhasználni, ha a
halasztott kamatfizetéses lakáscélú hitelek illetve a tandíj hitelek üzleti évre járó, a
mérlegkészítés időpontjáig esedékes kamata meghaladja az üzleti évben ilyen címen
elszámolt kamatok összegét.
A folyószámla hitelkeretek esetében, amennyiben a keretből lehívás még nem történt, úgy
céltartalékot képezni nem kell. Azon hitelkereteknél, ahol van lehívott rész is, az igénybe nem
vett teljes összeget kell alapnak tekinteni, és a hitelkeretre is a lehívott rész után elszámolt
értékvesztési %-ot kell megképezni. Ahol a futamidő alatt már volt lehívás, de a minősítés
időpontjában a teljes hitelkeret le nem hívott, akkor az ügyféllel szembeni egyéb
követeléseknél alkalmazott értékvesztés %-a szerinti céltartalékot kell megképezni a teljes
keret után.
Ha az évközi minősítés során a kockázati céltartalék állománya meghaladja a minősítés
szerint szükséges szintet, akkor a céltartalék többletet fel kell szabadítani. A függő és
jövőbeni kötelezettség megszűnésekor illetve az abból adódó veszteség realizálásakor a
kockázati céltartalékot fel kell használni.

A várható kötelezettségek fedezetére valamint a peres ügyek miatti függő kötelezettségekre
képzett céltartalék, értékvesztés képzés szabályait a Számviteli politika tartalmazza. A
mérlegen kívül nyilvántartott peres ügyekkel kapcsolatos nyilvántartásokat és a peres
ügyekkel kapcsolatos értékvesztést, illetve visszaírást, valamint céltartalék képzést és
felszabadítást a belső ellenőrzésnek kiemelten kell kezelnie.
Eszközeladásnál, valódi vagy nem valódi penziós ügylet esetében a visszkereseti jog miatt
fennálló függő kötelezettségre – legfeljebb az eladási ár mértékéig - céltartalékot kell képezni.
Ha az eszközértékesítéshez a Takarékszövetkezet kockázatot is vállal halasztott fizetés
formájában, akkor a minősítés során együttesen kell figyelembe venni az eladott eszköz
megtérülésének valószínűségét, valamint a takarékszövetkezeti kockázatvállalásból adódó
veszteség valószínűségét és mértékét, s veszteség esetén értékvesztést kell elszámolnia.
Ha az ügylethez halasztott fizetés is kapcsolódik, és a halasztott fizetés miatt értékvesztés
elszámolására kerül sor, akkor a halasztott fizetésből származó követelésre elszámolt
értékvesztés és a visszavásárlási kötelezettségre képzett céltartalék összege nem haladhatja
meg az eredeti követeléstörlesztésekkel csökkentett összegének száz százalékát.
Hitelezésikockázat-mérséklés figyelembe vétele előtti kitettség értéke kitettségi
osztályonként:
Adatok millió Ft-ban
Kitettségi osztályok
Átlagos kitettség
Központi kormányok és központi bankok
2.873,759
Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok
0,031
Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
1.222,894
Vállalkozások
283,651
Lakosság
539,582
Ingatlannal fedezett kitettségek
877,474
Késedelmes tételek
162,593
Egyéb tételek
457,234

Határon átnyúló tevékenységet Takarékszövetkezetünk nem végez.

Kitettségek hátralévő futamidő szerinti csoportosítása:
Ügyfél kategória
Nem pü. váll.
Háztartások
Nonprofit intézm.
Egyéb külföldi
Ósszesen

Éven belüli
96,403
440,785
11,178
0,002
548,368

1-5 év
141,133
435,577
0
0
576,710

Adatok millió Ft-ban
5 éven túli
Összesen
129,856
367,392
503,101
1.379,463
0
11,178
0
0,002
632,957
1.758,035

Késedelmes tételek ügyfél-kategória szerint:
Adatok millió Ft-ban
90 napot meghaladó késedelmes tételek megoszlása
Ügyfél kategória
Összeg
Nem pénzügyi vállalatok
53,999
Lakosság
100,384
Egyéni vállalkozók
1,707
Egyéb külföldi
0,002
Összesen:
156,092

Elszámolt és visszaírt értékvesztés:
Adatok millió Ft-ban
Visszaírás Visszaírás
Nyitó
Záró
Képzés ráford. bevételek
állomány
állomány
csökkent.
növ.

Megnevezés
Hitelek - Nem pénzügyi
vállalkozások
Hitelek – Háztartásoknak
hitelek egyéni vállalkozóknak
hitelek lakosságnak

35,627 37,435
91,368 167,459
0,008
1,562
91,360 165,897

27,247
171,238
1,480
169,758

32,429
26,592
0,008
26,584

13,396
60,997
0,082
60,915

Elszámolt és felszabadított céltartalék:
Adatok millió Ft-ban
Megnevezés
Függő és jövőbeni
kötelezettségekre képzett
céltartalék
Egyéb céltartalék
Általános kockázati céltartalék
Mindösszesen

Nyitó
Képzés Felszabadítás
állomány

0
17,400
5,142
22,542

0,552
1,200
0
1,752

0,549
17,780
5,142
23,471

Záró
állomány

0,003
0,820
0
0,823

Sztenderd módszer
A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet a hitelezési kockázat tőkekövetelményét a Hpt.
76/A. § értelmében sztenderd módszer szerint, a hitelezésikockázat-mérséklés hatásának
számítását a sztenderd módszer szerint, illetve a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszere
szerint számítja ki.
A sztenderd módszer alkalmazásánál a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásához
a Takarékszövetkezet minden kitettséget a Hkr.-ben meghatározott kitettségi osztályok
valamelyikébe sorol be.

A kitettségek besorolásánál a Takarékszövetkezet figyelembe veszi a Hkr-ben foglaltakat, a
Felügyeletnek szolgáltatandó adatokra vonatozó PM rendelet előírásait, a Felügyeletnek az
adatszolgáltatással kapcsolatosan nyilvánosságra hozott útmutatásait, állásfoglalásait és egyéb
iránymutatásait.
A központi kormánynak és a központi banknak van elismert külső hitelminősítő szervezet
általi hitelminősítése ezért a központi kormánnyal és a központi bankkal szembeni kitettségnél
a Felügyelet által a hitelminősítéshez hozzárendelt besorolás alapján az egyes besorolásokhoz
a megadott kockázati súlyok alkalmazandóak. A további kitettségi osztályokhoz rendelt
kockázati súlyok meghatározása ennek következménye.

Hitelezési kockázat-mérséklés
a) Nettósításra alkalmazott szabályzatok főbb elvei és szempontjai:
A tőkekövetelmény mérséklésénél a Takarékszövetkezet nem számol a nettósításból adódó
hatásokkal.
b) Biztosítékok értékelésének és kezelésének főbb elvei:
A fedezetekre vonatkozó általános szabályok:
A takarékszövetkezet kockázatvállalási ügyletet kizárólag fedezet kikötése mellett vállal.
A fedezetre vonatkozó szerződéses feltételeket írásba kell foglalni, ami az alábbiakat
tartalmazza:
az alapkötelezettség megnevezése
a felek megnevezését, adatait,
a biztosíték, fedezet tárgyát,
a felek jogait és kötelezettségeit,
a fedezetre vonatkozó biztosítási kötelezettséget és a biztosítási díj engedményezésére
vonatkozó rendelkezést, valamint az adósnak azon kötelezettségét, hogy a
vagyonbiztosítási szerződést csak akkor jogosult felmondani, ha a takarékszövetkezettel
szembeni mindennemű tőke és járulékos tartozása megszűnt.
A hitel-előterjesztés és hiteldöntés során a takarékszövetkezet elsődlegesen az adott ügyletből
való megtérülés kockázatát vizsgálja és méri fel, ugyanakkor elengedhetetlen, hogy az adott
az ügylet mögött álló biztosítékok minden esetben fedezetet nyújtsanak a tőkekövetelésre,
valamint a járulékos költségekre.
A kockázatvállalási döntés során a takarékszövetkezetnek meg kell győződnie a szükséges
fedezetek és biztosítékok meglétéről, jelenlegi és várható jövőbeni értékéről, terhelhetőségéről
és hozzáférhetőségéről, valamint a kockázatvállalás időtartama alatt figyelemmel kíséri az
ezekben bekövetkezett esetleges negatív és pozitív változásokat.
A fedezet meghatározásakor a takarékszövetkezet az ügylet jellegét, az ügyfél és
partnerminősítést, valamint a fedezetek értékállandóságát veszi figyelembe.
A takarékszövetkezet fedezetként nem fogadhatja el:
a saját maga által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt,
a hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás által kibocsátott, tagsági jogokat
megtestesítő értékpapírt,

a hitelintézet vagy az összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézettel szoros
kapcsolatban álló vállalkozás Gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott
közvetlen irányítását biztosító befolyása alatt álló részvénytársaság részvényét.
A fedezettség optimalizálása, azaz a fedezetek megosztása érdekében a takarékszövetkezet
által kockázatosnak minősített konstrukciók (pl. nagykockázatnak minősülő kihelyezés)
esetében az adott ügylethez többféle biztosíték együttes alkalmazását kötheti ki.
(Többféle biztosíték kikötése esetén a szerződésben rögzíti, hogy nem teljesítés illetve nem
szerződésszerű teljesítés esetén jogosult kiválasztani a biztosíték/ok/ felhasználásának
sorrendjét).
Magánszemély és kisvállalkozó esetén lehetőség szerint az ügyfél vagy közeli hozzátartozója
magánvagyonának egy része is bevonható a fedezetek körébe.
A Takarékszövetkezet - a kockázatvállalási szerződés előírásaival összhangban – a szabályzat
által előírt esetekben a biztosítéki szerződést a hitelszerződéssel együtt közokirat formájában
köti meg, vagy tartozás elismerő nyilatkozatot készít.
A közokiratba foglalt szerződés alapján az ügyfél nem teljesítése, illetve nem szerződésszerű
teljesítése miatt lejárttá tett követelését a takarékszövetkezet a biztosítékokból közvetlenül –
végrehajtási eljárásban: bírósági végrehajtási záradékkal – elégítheti ki. (1994. évi LIII.
végrehajtási tv)
Ennek feltétele, hogy a közokirat tartalmazza:
a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalást, vagy egyoldalú
kötelezettségvállalást (pl.: tartozáselismerő nyilatkozat),
a jogosult és kötelezett nevét,
a kötelezettség tárgyát, mennyiségét, értékét és jogcímét,
a teljesítés módját és határidejét.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a felszámolási eljárásra vonatkozó előírásokra, nevezetesen
arra, hogy a zálogjoggal, óvadékkal biztosított követelés csak abban az esetben
érvényesíthető, ha a biztosítéki szerződést a felszámolási eljárás megindítása előtt 6 hónappal
kötötték, s jegyeztették be az ingatlan-nyilvántartásba, illetve a Magyar Országos Közjegyzői
Kamaránál vezetett nyilvántartásba.
A vállalt kockázat minősítésekor a takarékszövetkezet nem veszi figyelembe azt a
biztosítékot:
amely esetében a biztosíték érvényesítését megkísérelte, de azt 24 hónapon belül realizálni
nem tudta,
amelyet az ügyfél vagy harmadik személy már más jogügylet biztosítékaként adott, ide nem
értve az ingatlanra vonatkozó jelzálogjoggal terhelt zálogtárgyat,
amely az ingatlanra vonatkozó jelzálogjog esetén a jelzálog bejegyzés sorrendjét figyelembe
véve a megelőző jelzálog bejegyzések összegével együtt meghaladja a biztosíték – ügyfél
számviteli nyilvántartásában szereplő - könyv szerinti értékének vagy a vagyonértékelő által
megállapított értékének (ha ez utóbbi az alacsonyabb) hetven százalékát,
Ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó ügyleteknél a fedezet jövőbeni várható hozama vagy
jövőben megváltozó értéke nem vehető figyelembe.

c) Az elismert biztosítékok fő típusai:
A Hitelezési kockázat minimális szabályozási tőkekövetelménye megállapításának
szabályairól szóló szabályzat szerint az alábbiak:
1) a biztosítékok közül a pénzügyi biztosítékok
2) a nem hitelnyújtó hitelintézetnél óvadékként vagy letétként elhelyezett készpénzt vagy
betétet,
3) az életbiztosítási kötvényt vagy szerződést, ha a hitelnyújtó hitelintézet javára az
életbiztosítási kötvényből vagy szerződésből eredő követelésre zálogjogot alapítottak,
valamint
4) a nem a hitelnyújtó hitelintézet által kibocsátott értékpapírt, ha azt a kibocsátó kérésre
visszavásárolja
5) garancia és készfizető kezesség

d) Garanciát nyújtók, kezességet vállalók:
Csoportosítás (a HKR szerint)
1
(
AAA
–
AA-)

Minősítés kategória
2
(A+A-)

a) központi kormány és központi
bank,

3
(BBB+
BBB-)

4
(BB+BB-)

5
(B+
- B)

6
(CCC+
-CCC-)

2

Elismert biztosítékokkal fedezett kitettségek:
Kitettségi osztály
Lakossággal szembeni kitettség
Késedelmes tételek

Fedezett összes kitettség (millió Ft)
3,408
0,294

Kereskedési könyv vezetésével kapcsolatos információk:
A Takarékszövetkezet kereskedési könyv vezetésére 2009. április 30-ig volt kötelezett.
A pénzügyi intézményekben lévő részvények könyv szerinti értéke 43,830 Mo Ft.
A részvényekre elszámolt értékvesztés 1,277 Mo Ft.
Kereskedési könyvben nem szereplő pozíciók kamatkockázata:
A kamatkockázat az eszközök és források (mérlegen belüli és mérlegen kívüli) eltérő
jellemzőinek eltéréséből keletkeznek. A banki könyv kamatkockázat (nem kereskedési könyv)
mérése sztenderd kamatláb változást feltételező duration gap módszer szerint történik,
követve a Felügyelet megfelelő módszertani útmutatóját (Felügyelet 2/2008. számú
módszertani útmutatója a hitelintézetek kamatláb kockázatának). A Takarékszövetkezet a
lejárattal rendelkező instrumentumok lejárat előtti előtörlesztését illetve a betét felmondást
nem modellezi. A lejárat nélküli szerződések (pl. folyó számla betét, folyó számla hitel stb.)
tartós részét (magbetétnek is nevezik) nem modellezik.
A kamatláb kockázat mérése negyedévente történik.
A Takarékszövetkezet a duration gap módszer alapján banki könyvhöz (nem kereskedési
könyv) tartozó instrumentumoknak nettó jelenérték változást méri. A mérés alapján
kialakította a devizanemenként a portfolió nettó jelenérték változását mutató arányt, amely az
adott devizanemhez tartozó súlyozott összeg és a szavatoló tőke aránya.
Működési kockázat
A Takarékszövetkezet a Hpt. 76/J. § értelmében az Alapmutató módszer szerint számolja
tőkekövetelményét, értéke 52,700 millió Ft.

Lébény, 2014. május 22.

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet

