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A Duna Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a hitelintézetekrıl és 
pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A §-a és a hitelintézetek 
nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.4.) 
Kormányrendeletben elıírtaknak megfelelıen nyilvánosságra hozza a jogszabályban 
meghatározott lényeges információkat. 
 
A hitelintézet a külön jogszabály szerinti nyilvánosságra hozatal követelményének teljesítése 
során 

a) a nem lényeges információt, és  
b) védett vagy bizalmas információt  

nem köteles nyilvánosságra hozni.  
 
A jogszabály értelmében  
 

- lényeges információ: amelynek elhagyása vagy téves közlése megváltoztathatja vagy 
befolyásolhatja az adott információt felhasználó személy gazdasági döntését vagy 
értékítéletét  

- védett információ: amelynek nyilvánosságra hozatala a hitelintézet versenypozícióját 
ronthatja, vagy amelynek a versenytársak tudomására jutása a hitelintézet termékei 
vagy rendszerei fejlesztésére fordított befektetéseinek az értékét csökkentheti  

- bizalmas információ: amelynek tekintetében a hitelintézetet titoktartási kötelezettség 
terheli ügyfele vagy harmadik személy felé.  

 
 

I. Kockázatkezelési elvek, módszerek 

 
A CRD szabályozás tükrében módosított 1996. évi CXII. trv.-ben (Hpt.) megfogalmazott 
elvek komplex rendszerének a Takarékszövetkezet a következık szerint tesz eleget: 

a) mindennemő kockázatvállalások, illetve 
b) a kockázatok kezelésének  

tipizált rendszere kialakításával és szabályozásával.  
 
Az a.) igénypontnak a Takarékszövetkezet a Kockázatvállalási keretszabállyal tesz eleget. A 
szabályzat tartalmazza mindazon eljárásokat és technikákat, amelyeket alkalmazni szükséges 
a különbözı kockázatvállalási folyamatok során, tartalmazza a limitrendszer specifikációit, a 
biztosítékértékelési elveket, illetve itt került rögzítésre a hitelezési kockázat mérséklés 
rendszere. 
A b.) igénypont a Kockázatkezelési keretszabályban definiált és szabályozott. A szabályzat 
tartalmazza a tipizált kockázatokat, s mindazon eljárásokat, amelyeket a kockázatelemzési 
folyamat során vizsgál a Takarékszövetkezet, valamint a tıkekövetelményt nem támasztó, de 
vizsgált kockázatok körét. Itt kapott helyet a minısítési és monitoring rendszer, illetve a 
likviditási pozíciók kezelése rendszerének és a limitrendszernek az illesztése a 
kockázatkezelési stratégiába. 
E két keretszabály a CRD keretrendszert tartalmazó szabályzattal együtt alkotja azt a 
struktúrát, amely rendszerbe foglalja a Takarékszövetkezet szakmai tevékenységét - és a 
Takarékszövetkezet összes, kockázatokat keletkeztetı és az azokat lefedı folyamatát, 
eljárását, technikáját rögzíti a CRD alapelveknek megfelelıen. 
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Kockázati stratégia 
 

A kockázati stratégia az üzleti stratégiával összhangban bemutatja a Takarékszövetkezet 
kockázatokkal kapcsolatos általános irányvonalát, tartalmazza a hitelintézet kockázatokhoz és 
kockázatkezeléshez való viszonyát, és az alábbi témakörökre terjed ki:  

- Kockázatvállalási politika  
- Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság  
- Kockázati szerkezet  
- Kockázatkezelés szervezete  

 
Kockázatvállalási politika 
 
A kockázatvállalási politika összefoglalja a Takarékszövetkezet vezetése által elfogadott 
kockázatvállalási és kockázatkezelési elveket, és tartalmazza mindazokat a szabályokat, 
kockázatkezelési célokat, amelyek egységes alkalmazását a vezetés az egész intézményen 
belül elvárja. A kockázatvállalási politika az egyes releváns kockázatokra vonatkozóan külön-
külön is tartalmaz alapelveket, korlátokat illetve tıkelimiteket, melyek a következık: 
 

− a partnerkockázatkezelési célok között: 
• fedezeti céllal legfeljebb 3 éves lejáratú származtatott ügyleteket köthetünk. Az 

elmúlt évben ilyen típusú ügyletünk nem volt. 
− a devizaárfolyam kockázatkezelési célok között: 

• a devizaárfolyam kockázatot úgy kezeljük, hogy a deviza nyitott pozícióból 
származó, a Kkr. szerinti tıkekövetelmény ne haladja meg a szavatoló tıke 1,5%-
át. A 2010-es üzleti év folyamán ezt a határt a változékony árfolyammozgások és 
jövedelmezıségi szempontok miatt volt, hogy átléptük, de a szükséges 
tıkekövetelmény ekkor sem haladta meg a szavatoló tıke 2,0%-át. 

− a kamatkockázat kezelési célok között: 
• Ne keletkezzen olyan helyzet, hogy a Felügyeletnek a kamatpozíció mértéke miatt 

a Hpt. 152/A §-a alapján intézkedéseket kelljen foganatosítania. 
• A Takarékszövetkezet kerüli ugyan a rögzített kamatozás melletti értékpapír 

ügyleteket, de amennyiben ilyet köt, annak futamidejét 2,5 évben korlátozza. 
−  a likviditás kockázatkezelési célok között: 

• az éven túli aktív ügyletek, ügyletcsoportok esetében 35 év maximális futamidı 
került meghatározásra (alapvetıen a kamattámogatásos hitelkonstrukció miatt) 
2010-ben ez a limit egyetlen alkalommal sem sérült. 

 
Kockázatvállalási és kockázatkezelési elvek 
 

1. Biztonságos mőködés elve: A Takarékszövetkezet mindenkor úgy alakítja 
kockázatvállalását, kockázatkezelési és a belsı tıkemegfelelés értékelési folyamatát, 
hogy az ne veszélyeztesse a biztonságos mőködését és a Felügyelet ne korlátozhassa 
tevékenységét. A Takarékszövetkezet által meghatározott belsı tıkeszükségletnek 
mindig megfelelı tıketöbbletet kell biztosítania a szabályozás által meghatározott 
minimális tıkekövetelmény felett  

 
2. Összeférhetetlenség elve: A Takarékszövetkezet úgy alakítja ki kockázatkezelési 

folyamatait, hogy elkerülje az érdekkonfliktusokat és az összeférhetetlenségi 
helyzeteket. A kockázatkezelési módszerekért, a kockázatok mértékének 
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behatárolásáért, figyeléséért és jelentéséért felelıs személyek nem végezhetnek olyan 
tevékenységet, amelyek az érintett kockázatokat hordozó üzleti tevékenységgel vagy 
azt támogató tevékenységekkel összefüggnek.  

 
3. Együttmőködés elve: A Takarékszövetkezet a kockázatkezelési módszereinek és 

folyamatainak kialakításánál alkalmazza az intézményvédelmi rendszer központi 
szervei által rendelkezésére bocsátott szabályzatokat, együttmőködik az 
intézményvédelmi rendszerrel a kockázatkezelési módszerek fejlesztésében, a 
kockázatok alakulásának figyelésében és a minimális tıkekövetelmény mértékének, 
valamint a belsı tıkeszükséglet nagysága meghatározásának kialakításában, a belsı 
tıkeszükséglet megfelelıségének ellenırzésében.  

 
4. Lényeges kockázatok kezelésének elve: A Takarékszövetkezet minden lényeges 

kockázatát azonosítja, méri, figyeli és jelentést készít róluk. A számszerősíthetı 
kockázatokat limitekkel és a szükséges belsı kontrollokkal kezeli, a nem-
számszerősíthetı kockázatoknál kontrollokat alkalmaz és a kockázatok alakulásáról 
rendszeres jelentést készít.  

 
5. Költség-haszon elve: A kockázatkezelési módszereknek és kontrolloknak, és a 

kockázatkezelés költségeinek arányban kell állni a kockázat mértékével, 
bonyolultságával.  

 
6. Hasonlóakkal történı összemérés elve: A Takarékszövetkezet a kockázatvállalással 

kapcsolatos döntési hatásköreit és kockázati limiteit úgy alakítja ki, hogy az 
megfeleljen legalább a hasonló mérető és hasonló üzleti tevékenységet végzı 
Takarékszövetkezeteknek és az OTIVA erre vonatkozó ajánlásának.  

 
7. Tiltott tevékenységek elve: A Takarékszövetkezet nem folytat számára jogszabály által 

tiltott tevékenységet, nem vállal kockázatot jogszabályok által tiltott vagy 
jogszabályba ütközı tevékenységekkel, illetve olyan személyekkel kapcsolatban, 
akiknek rosszhiszemő magatartása a Takarékszövetkezet vagy más az integrációban 
résztvevı tag számára veszteséget okozott. 
 

8. A Takarékszövetkezet kockázatokat a belsı szabályokban meghatározott keretek 
között és mértékig vállal. Ez az elv néhány alkalommal a deviza nyitott pozícióhoz 
kapcsolódóan nem teljesült. 

 
9. A Takarékszövetkezet nem vállal olyan kockázatot, amelynek révén várható, hogy a 

tıkemegfelelési mutató a kockázati étvágynál meghatározott minimális szint alá 
csökken. Ennek megvalósítása érdekében 2010. ıszén intézkedési tervet kellett 
kidolgoznunk annak érdekében, hogy mind tıkeoldalon (alárendelt kölcsöntıke 
bevonásával), mind az önmérséklı üzleti aktivitás mentén megerısítsük 
tıkemegfelelésünket. 

 
Általános kockázatkezelési célok 
 

1. A Takarékszövetkezet, mint kisintézmény a belsı tıkemegfelelés értékelési 
folyamatában a tıkeszükségletet a legegyszerőbb módszerekkel határozza meg. 
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2.  Kockázatkezelési és kockázati kontroll folyamatait, rendszereit a Takarékszövetkezet 
olyan irányban törekszik fejleszteni, hogy azok felépítése, alapelvei ne ütközzenek a 
fejlettebb módszerekkel szemben támasztott szabályozási követelményeknek. 

 
3. A Takarékszövetkezet elsısorban olyan kockázatokat vállal, amelyeknél helyismerete, 

az ügyfélhez való közelsége és/vagy a sztenderdizált termékkínálat elınyt jelentenek a 
kockázatok megítélésénél. 

 
4. A Takarékszövetkezet lényeges kockázatainak alakulását folyamatosan figyeli, 

folyamatosan győjti és elemzi az egyes kockázati típusok mértékének jelzésére 
vonatkozó adatokat, és a limittel kezelt kockázatok esetében 80%-os, illetve 90%-os 
limitterhelésnél jelzést küld a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban meghatározott 
személyeknek és szervezeti egységeknek, üzleti területeknek annak érdekében, hogy 
biztosítsák a limitek betartását. 

 
5. A Takarékszövetkezet a lényeges kockázataira vonatkozóan negyedévente jelentést 

készít az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság számára. 
 

6. A Takarékszövetkezet az Igazgatóságnak és a Felügyelı Bizottságnak szóló kockázati 
jelentéseit úgy alakítja ki, hogy azok tartalmazzák a PSZÁF-nak, illetve az OTIVÁ-
nak küldött kockázati jelentések fı adatait, tükrözzék a felügyeleti, illetve OTIVA 
adatszolgáltatás struktúráját. 

 
7. A Takarékszövetkezet törekszik a kockázati árazás kialakítására és alkalmazására 

valamint a szervezet kockázat-tudatosságának erısítésére. 
 
 
Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság 
 
 
A Takarékszövetkezet kockázati étvágya, kockázatvállalási hajlandósága azt mutatja, hogy  

- milyen kockázatoknak, milyen mértékben kívánja magát kitenni,  
- mely kockázatokat tart elfogadhatónak és melyeket nem,  
- milyen módon ellenırzi és jelenti a kockázatokat. 

 
A kockázati étvágyát a Takarékszövetkezet Igazgatósága három évre, a kockázati stratégiában 
határozza meg, és rendszeresen, évente felülvizsgálja. A Takarékszövetkezet kockázati 
étvágyát, kockázatvállalási hajlandóságát a Takarékszövetkezet számára lényeges 
kockázatokat illetıen az alábbi táblázat mutatja: 
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Kockázat típusa 
Kockázati étvágy, 
kockázatvállalási 

hajlandóság mértéke 
Indoklás 

Hitelezési kockázat – 
ügyfélkockázat 

Jelentıs 
Minimálisan növekvı kockázatvállalás a pénzügyi céloknak 
megfelelı jövedelmezıség mellett, csökkenı deviza alapú 
aktivitás. 

Hitelezési kockázat – 
partnerkockázat 

Alacsony 
Partnerkockázatot hordozó ügyletek alapvetıen az MTB-vel, az 
integráció központi bankjával. (jelenleg nincsenek ilyen 
ügyleteink.) 

Hitelezési kockázat – 
elszámolási kockázat 

Alacsony 
A Takarékszövetkezet elszámolásait az MTB-n keresztül 
bonyolítja. 

Hitelezési kockázat – 
koncentrációs 
kockázatok 

Nagy 
A Takarékszövetkezet mérete, ügyfélköre miatt az egy ügyféllel / 
ügyfél-csoporttal szembeni kitettségekre a jogszabályi limitekhez 
közeli értéket alkalmaz. 

Devizaárfolyam 
kockázat 

Jelentıs 
Az árfolyamok jelentıs volatilitása és a számottevı deviza pozíció  
miatt a kockázat jelentıs. 

Nem-kereskedési 
könyvi kamatkockázat 

Mérsékelt 
Betétgyőjtés és hitelek kihelyezése alapvetıen mozgó kamatozás 
mellett, fix kamatozású eszközök fıként a likviditási céllal tartott 
értékpapírok között 

Mőködési kockázat Alacsony 
Zéró kockázattőrés a megfelelési kockázatokra. Alacsony 
kockázattőrés a mőködési kockázatokra. 

Likviditási kockázat Mérsékelt 

A Takarékszövetkezet  alapvetıen rövid lejáratú kihelyezésekkel 
operál, a hosszabb lekötések növelésének kicsi a valószínősége, 
ezáltal a lejárati transzformációból adódó kockázat nem fog 
várhatóan jelentısen emelkedni, valamint az integrációhoz tartozás 
is mérsékeli ezt a típusú kitettséget. 

Stratégiai kockázat Nagy  
A jelenlegi bizonytalan, gyorsan változó pénzügyi, gazdasági, 
politikai környezet miatt. Forgatókönyv-elemzések készítésével 
igyekszünk reagálni.  

 
Kockázati szerkezet 
 
A kockázati szerkezetben kerül bemutatásra, hogy a korábbi állapotokhoz képest milyen 
változások figyelhetık meg a kockázati profilban, és ezt hogyan kezeli a Takarékszövetkezet, 
belsıleg azonosíthatók-e újabb kockázattípusok, és szükséges-e utánuk pótlólagos tıke 
képzése. A kockázati szerkezet tervezett változása az üzleti szerkezetre és az üzleti stratégiára 
épül, ennek révén kerül összhangba az üzleti stratégia és a kockázati stratégia.  
A szabályozási tıkekövetelmény méréséhez a Takarékszövetkezet az alábbi, a szabályozás 
szerint választható módszereket alkalmazza:  

− Hitelezési kockázat – sztenderd módszer 
− Hitelkockázat mérséklés – pénzügyi biztosítékoknál: egyszerő módszer, garanciák, 

készfizetı kezessége esetében sztenderd módszer 
− Partnerkockázati kitettségek: eredeti kockázat módszere (vagy piaci árazás módszere) 
− Devizaárfolyam kockázat – sztenderd módszer 
− Mőködési kockázat – alapmutató módszer 

 
Annak érdekében, hogy a Takarékszövetkezet kockázati étvágya az általa meghatározott 
kockázati szintek között maradjon, a számszerősíthetı kockázatok esetében limitek kerülnek 
meghatározásra az alábbi területeken: 
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− vállalkozói szegmensbe tartozó kitettségek – adósminısítéstıl és a felajánlott 
biztosítékoktól függıen a kockázatvállalási szabályzatban meghatározottak szerint az 
egy ügyféllel, ügyfélcsoporttal szembeni kitettségre 

− nagykockázatvállalás – állami kockázatot jelentı kibocsátók, hitelintézetnek vagy 
befektetési vállalkozásnak minısülı partnerek, illetve egy partnerként kezelendı 
partnerek csoportja – a jogszabályokban elıírt korlátozásoknak megfelelıen 

− nagykockázatvállalás – vállalkozások – a jogszabályokban elıírt korlátozások 
figyelembe vételével és a koncentrációs kockázatokra vonatkozó belsı szabályozásban 
elıírtak szerint 

− ügyfelek/partnerek portfolió szintő koncentrációja – belsı szabályozásban elıírtak 
szerint a 20 legnagyobb adósnál lévı kitettségekre és a Hpt. szerinti 
össznagykockázati kitettségre 

− egy ágazattal szembeni kitettségek az IG által elfogadott éves limit elıterjesztések 
szerint, az abban meghatározott ágazatokra 

− elszámolási kockázat – a kockázatvállalási szabályzatban foglaltak szerint 
− országkockázat – az országkockázat kezelésére vonatkozó belsı szabályozásban, az 

IG által elfogadott éves limit elıterjesztések szerint az egyes országokra 
− devizaárfolyam kockázat – a belsı szabályozásban elıírtak szerint, a 

devizanemenkénti nyitott pozíciókra 
− nem-kereskedési könyvi kamatkockázat – a nem-kereskedési könyvi kamatkockázatra 

vonatkozó belsı szabályozásban elıírtak szerint a sztenderd módszer szerinti súlyozott 
pozícióra, valamint a kumulált nettó kamatpozícióra 

− likviditási kockázat – a likviditási kockázatra vonatkozó belsı szabályozásban elıírtak 
szerint a lejárati összhangra, a nagybetétesekre, a likvid eszközök minimális szintjére 

− egyes termékcsoportokra vonatkozóan a limitek a Kockázatvállalási 
keretszabályzatban (konkrétan az IG által elfogadott éves limitelıterjesztések szerint) 
kerültek kialakításra 

 
Kockázatkezelés szervezete 
 

A Takarékszövetkezet kockázatkezelési szervezetét úgy alakította ki, hogy biztosítsa a 
kockázatkezelési elvek és célkitőzések megvalósítását. A kockázatkezelésben kiemelten az 
alábbi szervezeti egységek vesznek részt: 

− Kontrolling és kockázatkezelési Igazgatóság, mely az alábbi 2 területet foglalja 
magában: 

o Kontrolling és tıkemenedzsment Osztály (döntés-elıkészítés, kockázatok 
szabályozói és belsı tıkekövetelményének számszerősítése, limitfigyelés, 
elemzések készítése) 

o Kockázatkezelés és monitoring Osztály (kockázatelemzés, követelésminısítés 
monitoring) 

− Pénzpiac és likviditási Osztály (likviditási kockázat kezelése és menedzsmentje, az 
azonnali fizetıképesség és lejárati összhang biztosítása; nem kereskedési könyvi 
kamatkockázat kezelése) 

− Követeléskezelés és Work-out Csoport (problémás, behajtásra átadott 
hitelek/követelések folyamatos figyelése, kezelése, behajtása) 

− Hitelellenırzés (szerzıdéskötés ill. döntéshozatal elıtti kontroll, folyósítást követı 
ellenırzés) 

− Back Office (fedezetek, ügyletek karbantartása vállalkozói ügyfélkörben, folyósítást 
közvetlenül megelızı ellenırzés) 
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− Szabályozási Csoport- (a megfelelıséget biztosító belsı szabályozás és annak 
rendjének felügyelete, szabályozói tevékenység támogatása) 

 
 
Kockázatmérséklés és hitelezési kockázati fedezet alkalmazása 
 

A Takarékszövetkezet, mint sztenderd módszert alkalmazó hitelintézet a szabályozói 
tıkekövetelmény megállapítása során a kockázattal súlyozott kitettség értékének 
meghatározásakor a hitelezési kockázat csökkentésére kizárólag a Hkr-ben meghatározott 
feltételeknek megfelelı hitelkockázati fedezetet vesz figyelembe. 
A fedezetek értékének változásait, a fedezetek elfogadhatóságának szempontjaiban 
bekövetkezett változásokat rendszeres idıközönként felülvizsgálja (szükség esetén 
módosítja), hogy a kockázatok fedezésére optimális fedezeti allokációt lehessen figyelembe 
venni. 
 
 

II. Javadalmazási politika 
 
A Takarékszövetkezet a hitelintézeti törvény szerint kívánja elkészíteni javadalmazási 
politikáját, ugyanakkor a rendelkezésre álló jelenlegi információink szerint a részletes 
elvárásokat tartalmazó kormányrendelet várhatóan csak 2011. augusztusa végén lép hatályba. 
Eközben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elvárásait ajánlásban fogalmazta meg. 
Fenti szabályozói forrásokkal összhangban a Takarékszövetkezet 2011. folyamán készíti el 
javadalmazási politikáját a jelenlegi kormámyrendelet-tervezet szerint elvárt viszonylag szők 
személyi körre vonatkozóan. 
 
 

III. Prudenciális szabályok alkalmazása 
 

A Duna Takarékszövetkezet számviteli konszolidációt nem végzett 2010-re vonatkozóan és nem 
tartozik összevont alapú felügyelet alá. 
 
 

IV. Szavatoló tıke 
 
Szavatoló tıke: a Hpt. V. sz. melléklete szerint számított tıke, amelyet a szabályozás a 
tıkekövetelmény számításakor elismer. 
 
A Takarékszövetkezet 2010. december 31. idıpontra vonatkozó szavatoló tıkéjét, tıkeelemeit 
az alábbi táblázat tartalmazza: 
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 adatok mFt-ban 

megnevezés összeg 

KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETİ 
SZAVATOLÓ TİKE ÖSSZESEN 

4 093,320 

ALAPVETİ TİKE 3 801,820 

ALAPVETİ TİKEKÉNT ELISMERT TİKEELEMEK 560,149 

Befizetett jegyzett tıke 551,500 

a) Cégbíróságon bejegyzett tıke 551,500 

Tıketartalék 8,649 

a) Számviteli tıketartalék 8,649 

ALAPVETİ TİKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK 2 944,800 

Tartalékok 2 821,615 

Lekötött tartalék alapvetı tıkeként figyelembe vehetı része 564,441 

Számviteli lekötött tartalék 564,441 

Általános tartalék 344,738 

Eredménytartalék 1 912,436 

a1) Számviteli eredménytartalék, ha pozitív 1 912,436 

Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, 
ha pozitív 

123,185 

ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal 
súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig 

323,010 

Általános kockázati céltartalék 358,900 

(-) Általános kockázati céltartalék adótartalma -35,890 

Kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-a 358,920 

(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETİ TİKÉBİL -26,139 

(-) Immateriális javak -26,139 

JÁRULÉKOS TİKE 291,500 

Lejárattal rendelkezı alárendelt kölcsöntıke 291,500 

Kiegészítı információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ 
ÖSSZES ALAPVETİ ÉS JÁRULÉKOS TİKE 

4 093,320 

KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETİ ÖSSZES 
ALAPVETİ TİKE 

3 801,820 

KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETİ ÖSSZES 
JÁRULÉKOS TİKE 

291,500 

KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETİ, 
LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETİ ÉS JÁRULÉKOS 
TİKE 

4 093,320 

ALÁRENDELT KÖLCSÖNTİKE SZÁMVITELI ÉRTÉKE 291,500 

 

V. Tıkemegfelelés 
 

Tıkemegfelelés – a rendelkezésre álló tıke és a kockázatok fedezéséhez szükséges tıke 
különbsége. 
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− Szabályozói tıkemegfelelés – a szavatoló tıke és a Hpt. 76. § (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott, a kockázatok fedezéséhez a szabályozás által meghatározott 
tıkekövetelmény különbsége. 

− Belsı tıkemegfelelés – a belsı tıke és a kockázatok fedezéséhez a belsı szabályzat 
szerint számított tıkeszükséglet különbsége. 

− Tıkemegfelelési mutató – a felügyeleti adatszolgáltatásban megjelenı fogalom, a 
szavatoló tıke és a Hpt. 76. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a kockázatok 
fedezéséhez a szabályozás által meghatározott tıkekövetelmény hányadosa szorozva 8 
%-kal, azaz a tıkemegfelelési index 8%-a. 

− Belsı tıkemegfelelési mutató - a felügyeleti adatszolgáltatásban számított mutató a 
belsı tıke és a kockázatok fedezéséhez a belsı szabályzat szerint számított 
tıkeszükséglet hányadosa szorozva 8%-kal. 

 
A jogszabályi elıírások szerint a Takarékszövetkezetnek a kockázatok fedezetére a minimális 
tıkekövetelmény számításánál szavatoló tıkével kell rendelkeznie. 
A Takarékszövetkezet minimális tıkekövetelménye 2010. december 31. idıpontra: 
 
 adatok mFt-ban 

Tıkekövetelmény minimális szintje 2 790,963 

hitelezési kockázat tıkekövetelménye (SA módszer) 2 297,089 

devizaárfolyam tıkekövetelménye 71,790 

mőködési kockázat tıkekövetelménye (BIA módszer) 422,084 

 
Belsı tıkemegfelelés értékelés folyamat mindazon Takarékszövetkezeti folyamatokat 
magában foglalja, amelyekkel a Takarékszövetkezet Vezetı Testületei (Igazgatóság, 
Felügyelı Bizottság) biztosítják, hogy  

− a Takarékszövetkezet az összes lényeges kockázatot megfelelıen azonosítsa, mérje, 
összesítse és figyelje (monitorozza);  

− a Takarékszövetkezet meghatározza a kockázatok fedezéséhez szükséges belsı tıke 
nagyságát, és folyamatosan biztosítsa, hogy a lényeges kockázatok fedezéséhez 
megfelelı, a belsı szabályok szerint meghatározott tıkefedezet álljon rendelkezésre. 

− hatékony kockázatkezelési rendszert mőködtessen, és azt folyamatosan fejlessze.  
 
A különbözı típusú kockázatok számszerő mértékének kifejezıje a szabályozásban az adott 
kockázati típushoz meghatározott tıkekövetelmény, a belsı tıkeszükséglet számításnál a 
vonatkozó belsı szabályzatok alapján számított tıkeszükséglet, mivel a nem-várt veszteséget 
tıkenagyság mértékben kell kifejezni.  
A különbözı típusú, számszerősített kockázatokat a Takarékszövetkezet az építıkocka elv alapján 
összesíti, amely a különbözı kockázatokra mért belsı tıkeszükségletek összeadását jelenti. 
Mindezek mellett a Takarékszövetkezet a szabályozásnak megfelelıen havonta stresszteszteket 
végez el azzal a céllal, hogy meghatározza extrémen kedvezıtlen piaci, makrogazdasági 
körülmények között mekkora extra-tıkekövetelmény növekedés várható, s erre a hitelintézet 
tıkeereje elegendı lenne-e. 
 

 

Hitelezési kockázat 
 
A Takarékszövetkezet hitelezési kockázatának a szabályozás szerinti tıkekövetelmény számítása 
és a belsı tıkeszükséglet meghatározása a szabályozásban meghatározott sztenderd módszeren 
alapul. A sztenderd módszer alkalmazása esetén a kockázattal súlyozott kitettség érték (a 
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kockázattal súlyozott kitettség érték a szavatoló tıkébıl le nem vont kitettség - a külön 
jogszabályban meghatározott - kockázati súllyal szorzott értéke) meghatározásakor minden 
kitettséget be kell sorolni a jogszabályban meghatározott kitettségi osztályok valamelyikébe. A 
kitettségek besorolásánál a Takarékszövetkezet figyelembe veszi a Hkr-ben foglaltakat, a 
PSZÁF-nak szolgáltatandó adatokra vonatkozó PM rendelet elıírásait, a PSZÁF-nak az 
adatszolgáltatással kapcsolatosan nyilvánosságra hozott útmutatásait, állásfoglalásait és egyéb 
iránymutatásait. 
  
A hitelezési kockázat tıkekövetelménye kitettségi osztályok szerint 2010. december 31-én: 
 
 adatok mFt-ban 

SA módszer tıkekövetelménye kitettségi osztályok szerint 
(értékpapírosított pozíció nélkül)  

2 297,089 

Központi kormányok és központi bankok 0,000 

Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok 5,273 

Közszektorbeli intézmények 4,121 

Multilaterális fejlesztési bankok 0,000 

Nemzetközi szervezetek 0,000 

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 264,987 

Vállalkozások 580,437 

Lakosság 409,458 

Ingatlannal fedezett követelések 529,767 

Késedelmes tételek  356,910 

Fedezett kötvények 0,000 

Kollektív befektetési értékpapírok 4,000 

Egyéb tételek  142,136 

 
A hitelkockázat-mérséklés figyelembe vétele elıtti kitettség bruttó értéke kitettségi 
osztályonként: 
 
 adatok mFt-ban 

Kitettségi osztály összeg 

Központi kormányok és központi bankok 17 848,678 

Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok 82,747 

Közszektorbeli intézmények 51,512 

Multilaterális fejlesztési bankok 0,000 

Nemzetközi szervezetek 0,000 

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 17 004,428 

Vállalkozások 8 724,798 

Lakosság 8 001,762 

Ingatlannal fedezett követelések 14 023,397 

Késedelmes tételek  6 398,997 

Fedezett kötvények 0,000 

Kollektív befektetési értékpapírok 50,000 

Egyéb tételek  2 348,651 

összesen 74 534,970 
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A kitettségek gazdasági ágazatbeli megoszlása: 
 adatok mFt-ban 

megnevezés 2010.12.31 

Mezıgazdaság, vadgazdálkodás, erdıgazdálkodás 1 847,0 

Bányászat 0,0 

Feldogozóipar 2 379,9 

ebbıl:  élelmiszeripar, ital, dohány gyártása 723,8 

  nyersanyagfeldolgozás 277,6 

  fém alapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása 219,0 

  gép, berendezés gyártása 209,4 

  fa, textil bırfeldolgozás 384,1 

  egyéb nem fém ásványi termék gyártása 566,0 

Villamos energia-, gáz-, hı-, és vízellátás 0,0 

Vízellátás, hulladékgazdálkodás 34,9 

Építıipar 1 081,1 

Kereskedelem, javítás 3 109,5 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 641,7 

Információ, kommunikáció 155,4 

Szállítás, raktározás, posta, távközlés 195,4 

Pénzügyi tevékenység 192,8 

Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás 7 280,6 

Szakmai, tudományos szolg. tám. tevényekség 648,6 

Egyéb tevékenységek 355,2 

Nem pü-.i vállalk.-kal szembeni követelések össz. 17 922,1 

 
A hitelezési kitettségek bruttó értékének hátralévı futamidı szerinti csoportosítása 
2010.12.31-én (kamatok nélkül): 
 adatok mFt-ban 

Szektor éven belül 1 és 5 év között 5 év felett összesen 

Egyéni vállalkozás 444,6 184,7 399,2 1 028,5 

Jogi sz. váll. 8 855,0 3 151,1 7 431,0 19 437,1 

Kisvállalk. 383,9 292,3 359,2 1 035,4 

Külföld 0,2 0,0 8,8 9,0 

Lakosság 1 636,4 1 188,1 12 342,8 15 167,3 

Nonprofit 31,4 0,0 10,3 41,7 

Önkormányzati 139,4 34,5 65,4 239,3 

összesen 11 490,9 4 850,7 20 616,7 36 958,3 

 

A 90 nap feletti késedelmes tételek nettó értékének ügyfél-kategória szerinti megoszlása a 
következı:  

szektor részarány 

Egyéni vállalkozás 0,4% 

Lakosság 23,6% 

Nem pénzügyi vállalkozás 75,8% 

Nonprofit 0,1% 
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A kitettségek földrajzi koncentrációját tekintve megállapíthatjuk, hogy az ebbıl származó 
kockázatok mértéke nem releváns, hiszen az összes kitettség 0,01%-a áll fenn külföldivel 
szemben. 
 
 
A 2010. évi elszámolt és visszaírt értékvesztés, illetve képzett és felhasznált céltartalék 
alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 
 
 adatok mFt-ban 

  
nyitó 

állomány 
képzés felhasználás felszabadítás 

átfolyam 
nyereség 

átfoylam 
veszteség 

záró 
állomány 

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEKRE 
KÉPZETT CÉLTARTALÉK 
ÖSSZESEN 

93,9 67,8 0,0 122,8 1,5 8,4 45,8 

Függı kötelezettségekre képzett 
céltartalék 

93,9 67,8 0,0 122,8 1,5 8,4 45,8 

Peres ügyekkel kapcsolatos állományok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Követelésértékesítés miatt fennmaradó 
függı kötelezettség 

3,6 0,7 0,0 2,7 0,0 0,0 1,6 

Egyéb függı kötelezettség 90,3 67,1 0,0 120,0 1,5 8,4 44,2 

Jövıbeni kötelezettségekre képzett 
céltartalék 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Származtatott termékekre képzett 
céltartalék 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 

A kitettségek minısítése csoportos illetve egyedi módon történik az ügyfél/csoport teljes 
bruttó kitettsége mértékének függvényében. A késedelem a csoportos minısítésnél (60 millió 
Ft ügyletérték alatt) az egyetlen figyelembe vett szempont, míg a másik esetben az 
ügyfélminısítés, az ágazat, a fedezeti háttér, a devizanem, a cash-flow típusa ill. annak 
módosítása is mérlegelésre kerül. 
 
A fedezeti oldalon szereplı kockázatmérséklı eszközök piaci értékét évente szakértıi 
véleménnyel támasztjuk alá. 
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 adatok mFt-ban 

Megnevezés  
Nyitó 

állomány 
Értékvesztés 

Visszaírás - az 
adott évi 

ráfordítások 
csökkentésével 

Visszaírás - az 
adott évi bevételek 
növelésével (elızı 

évek képzése 
miatt) 

összes 
változás 

záró 
állomány 

MINİSÍTENDİ MÉRLEGTÉTELEK 
ÉRTÉKVESZTÉSE ÖSSZESEN 

2 264,8 2 463,3 746,8 1 041,6 674,8 2 939,6 

Forgatási célú értékpapírok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Befektetési célú értékpapírok 6,4 0,0 0,0 6,4 -6,4 0,0 

Bankközi betétek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hitelek 2 240,0 2 463,1 746,8 1 017,3 699,0 2 939,1 

Hitelek - Belföld - Hitelintézetek, 
Pénzügyi és Befektetési vállalkozások, 
Biztosítók  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     ebbıl:  Hitelek - Belföld - Pénzügyi 
vállalkozások 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Hitelek - Belföld - Nem pénzügyi 
vállalatok (járulékos vállalkozásokkal) 

1 397,1 1 580,1 417,8 724,9 437,4 1 834,6 

Hitelek - Belföld - Háztartások 842,9 866,6 318,6 292,4 255,6 1 098,5 

Hitelek - Belföld - Háztartások - 
Lakosság 

779,6 783,6 295,1 275,5 213,0 992,6 

Hitelek - Belföld - Háztartások - 
Egyéni vállalkozók 

63,4 83,0 23,5 16,9 42,6 105,9 

Hitelek - Belföld - Egyéb 0,0 16,4 10,4 0,0 6,0 6,0 

     ebbıl:  Hitelek - Belföld - Egyéb - 
Önkormányzatok 

0,0 8,7 7,1 0,0 1,6 1,6 

Hitelek - Külföld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Egyéb követelések 0,2 0,1 0,0 0,3 -0,2 0,1 

Egyéb eszközök 18,1 0,0 0,0 17,7 -17,7 0,5 

 
Piaci kockázat 
 
A Takarékszövetkezet a piaci kockázatok között a devizaárfolyam kockázatot méri. A 
devizaárfolyam kockázat annak a kockázata, hogy a különbözı devizákban lévı nyitott 
pozíciókból a hitelintézetet veszteség éri a devizaárfolyamok változása miatt. 
A tevékenység egészében meglévı devizaárfolyam kockázat minimális tıkekövetelményének 
számszerősítését sztenderd-módszerrel számítja. A devizaárfolyam kockázatot a nyitott pozíció 
szavatoló tıkéhez viszonyított arányával mérjük. 2010. december 31-én a Takarékszövetkezet 
deviza nyitott pozíciója meghaladta a túllépések levonása elıtti szavatoló tıke 2%-át, ezért 71,790 
millió Ft tıkét képzett az így keletkezett kockázatra. 
 

Mőködési kockázat 
 

A mőködési kockázat a Hpt. 76/J. § (1) bekezdése alapján a nem megfelelı belsı folyamatok 
és rendszerek, külsı események vagy a személyek nem megfelelı feladatellátása miatt 
felmerülı, illetıleg jogszabály, szerzıdés vagy belsı szabályzatban rögzített eljárás 
megsértése vagy nem teljesítése miatt keletkezı, a hitelintézet eredményét és szavatoló 
tıkéjét érintı veszteség kockázata. A mőködési kockázat részletes bemutatását a XII. fejezet 
tartalmazza.  
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VI. Sztenderd módszer 
 
A Takarékszövetkezet a PSZÁF által elfogadott hitelminısítı szervezetek közül a Moody’s 
hitelminısítéseit fogadja el. A Takarékszövetkezet a hitelezési kockázat tıkekövetelményét a 
Hpt. 76/A.§ értelmében sztenderd módszer szerint, a hitelkockázat-mérséklés hatásának 
számítását a sztenderd módszer szerint, illetve a pénzügyi biztosítékok egyszerő 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 kitettség besorolásánál a Takarékszövetkezet figyelembe veszi a 
Hkr.-ben foglaltakat, a PSZÁF-nak szolgáltatandó adatokra vonatkozó PM rendelet elıírásait, 
a PSZÁF-nak az adatszolgáltatással kapcsolatosan nyilvánosságra hozott útmutatásait, 
állásfoglalásait és egyéb iránymutatásait.  
A magyar központi kormánynak és központi banknak van elismert külsı minısítı szervezet 
általi hitelminısítése, ezért a központi kormánnyal és a központi bankkal szembeni 
kitettségnél a PSZÁF által a hitelminısítéshez hozzárendelt besorolás alapján az egyes 
besorolásokhoz a megadott kockázati súlyok alkalmazandóak. A további hitelintézeti, 
önkormányzati kitettségi osztályokhoz rendelt kockázati súlyok meghatározása az elıbbi 
kockázati súlyokhoz kötött.  
2010. végén a portfóliónkban a hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok között kizárólag 
magyar állam, magyar központi bank és magyar hitelintézetek által kibocsátott 
instrumentumok szerepeltek. Ezek súlyozásánál a magyar szuverén kitettség súlyozásához 
kötötten történt meg a korrigált kitettségérték kiszámítása. Értékpapírjaink között szerepeltek 
még befektetési jegyek, melyeket a kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettségek 
között 100%-os súllyal vett a Takarékszövetkezet figyelembe. Ugyanitt szerepeltettük az év 
közben kereskedési könyvünkben nyilvántartott pozíciókat is, melyek volumene az elızı 
évhez képest jóval kisebb volt. 
 
 

VII. Hitelezési kockázat-mérséklés  
 
A Takarékszövetkezet a hitelezési kockázat mérséklésénél az alábbi, a Hkr-ben meghatározott 
feltételeknek megfelelı fedezeteket veszi figyelembe:  

− elıre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet:  
− pénzügyi biztosítékok: a hitelnyújtó hitelintézetnél óvadékként vagy letétként 

elhelyezett készpénz vagy betét; a magyar központi kormány, központi bank, által 
kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (állampapír), 

− egyéb fedezetek: más hitelintézetnél elhelyezett óvadék, letét 
− ingatlant terhelı dologi biztosítékok (jelzálogjog, keretbiztosítéki jelzálog); 
− elıre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek: állami illetve állam által 

viszontgarantált garancia és készfizetı kezesség a Hkr.-ben meghatározott feltételek 
teljesülése esetén. 

 
2010. december 31-én a hitelkockázat-mérséklés során kizárólag a magyar központi kormány 
által kibocsátott készfizetı kezességeket, garanciákat ill. viszontgaranciákat vettünk 
figyelembe az elismerhetı, elıre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek közül.  
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Az alábbi kitettségi osztályokból kiáramlás történt a következı elismert fedezetek miatt más, 
kockázatilag kedvezıbb súlyozású portfóliókba: 
 adatok mFt-ban 

Érintett kitettségi 
osztály 

Kezesség, garancia, 
viszontgarancia 

Pénzügyi 
biztosítékok (betét, 

állampapír) 

egyéb elıre rendelkezésre 
bocsátott fedezetek (más 
banknál elhelyezett betét) 

Kitettség teljesen 
korrigált értéke 
(kiáramlás után) 

Hitelintézetek   35,720   16 968,708 

Vállalkozások 90,395 546,060 17,276 7 915,033 

Lakosság 506,425 199,532 7,100 7 230,354 

Ingatlannal fedezett 
követelések 

109,480 114,253   13 614,435 

Késedelmes tételek  12,183 6,522   3 795,626 

 

VIII. Kereskedési könyv 
 
Takarékszövetkezetünknek a törvényi kötelezettségeknek megfelelve 2009.01.01-tıl vezet 
kereskedési könyvet. Kereskedési céllal csak termékengedélyezési lappal ellátott 
instrumentumokat tarthat a Treasury. 2009-ben 2 termék kapott ilyen engedélyt. A vonatkozó 
belsı szabályozás szerint jelenleg csak olyan befektetési jegy tartása engedélyezett kerekedési 
céllal, aminél a mögöttes termékek csak állampapírok és bankbetétek lehetnek. A portfólió 
mértéke nem éri el a 244/2000-es kormányrendelet 12§ (2)  bekezdésben szereplı limiteket, 
ezért a Hkr.-ben meghatározottak szerinti 8%-os tıkekövetelménnyel számoltunk az év során. 
2010.12.31-én nem szerepelt instrumentum a kereskedési könyvben, így a tıkekövetelmény 0 
Ft. 
 

IX. Kereskedési könyvben nem szereplı részvények, pozíciók  
 
2010. év végén (s az év folyamán sem) a Takarékszövetkezet részvényt nem tartott portfóliójában. 
Hitelintézetünk alapvetıen nem vállal részvénypozíciókat (kereskedési könyvi 
termékengedélyezési lap sem készült rá). 
 
A Takarékszövetkezet a kereskedési könyvben nem szereplı részvények között az 
üzletpolitikai céllal vásárolt, tartós tulajdoni részesedést biztosító, stratégiainak tekinthetı, 
tevékenységünket hosszú távon segítı és támogató befektetéseket tartja nyilván. 
Ezek részletezve az alábbiak (valós értékelést nem alkalmazunk, a piaci értékelés a minimális 
forgalomképesség miatt biztosítható): 
 

 
Bruttó k.sz. 
érték (mFt) 

Értékvesztés 
(mFt) 

Nettó k.sz. érték 
(mFt) 

Takarékbank Zrt. 177.344 0.000 177.344 

Banküzlet Rt. 0.700 0.000 0.700 

Garantiqa Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. 0.500 0.000 0.500 

Összesen: 178.544 0.000 178.544 
 

Ezen részvényeknél alapvetıen nem kereskedési cél ill. tıkenyereség elérése a cél, hanem a 
tulajdonolt cégekhez kapcsolható tevékenység kölcsönös elınyök melletti végzésének 
biztosítása. Ezen befektetésekre valós értékelést nem alkalmazunk, a piaci értékelés a 
minimális forgalomképesség miatt nem biztosítható. A takarékbanki  részesedésbıl eredıen 
2010-ben 19,6 mFt osztalékjövedelmet realizáltunk. 
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A Takarékszövetkezet részvényt az elmúlt esztendıben semmilyen (sem kereskedési, sem 
befektetési) céllal nem vásárolt. 
2010-ben az értékpapírok értékesítésébıl származó árfolyameredmény összege (a 
kamatbevételek nélkül) 85,081 mFt volt. 
 
A kamatkockázat az eszközök és források (mérlegen belüli és mérlegen kívüli) eltérı 
kamatjellemzıinek (pl. kamatátárazódási periódus, lejárat, fix v. változó kamatozás) eltérésébıl 
keletkezik. A Takarékszövetkezet hitelportfólióját úgy alakítja ki, hogy ezen eszközeinek 
legnagyobb hányada változ(tathat)ó kamatozású legyen, a piaci kamatváltoztatások rugalmasabb 
követhetısége érdekében. A banki könyv (nem kereskedési könyv) kamatkockázatának mérése 
sztenderd kamatlábváltozást feltételezı duration gap módszerrel történik, követve a Felügyelet 
megfelelı módszertani útmutatóját (PSZÁF 2/2008. számú módszertani útmutatója a 
hitelintézetek kamatláb kockázatának kezelésérıl) 
A kamatláb kockázat mérése negyedévente történik. Ennek keretében a Bázeli Bankfelügyeleti 
Bizottság ajánlásával összhangban sztenderd kamatláb sokkokat feltételezı számítást végzünk 
minden olyan devizanemre, amelyekben denominált, nem a kereskedési könyvben nyilvántartott 
eszközeink, forrásaink és mérlegen kívüli ügyleteink könyv szerinti értéken számított összege 
meghaladja az összes banki könyvi tétel volumenének 5%-át. Ezt a mértéket a 2010. üzleti év 
végén HUF-ban ill. CHF-ben értük el. A nem kereskedési könyvre 200 bázispontos sokk 
alkalmazásával vizsgáljuk a kamatkockázatot. 
A Takarékszövetkezet a duration gap módszer alapján a banki könyvhöz (nem-kereskedési könyv) 
tartozó instrumentumok nettó jelenérték változását méri. A mérés alapján a Takarékszövetkezet 
kialakította devizanemenként a portfolió nettó jelenérték változását mutató arányt, amely az adott 
devizanemhez tartozó súlyozott összeg és a szavatoló tıke aránya. Ezek láthatók az alábbi 
táblázatban: 
 

Idıszak/Devizanem HUF CHF 

2010. I. negyedév 2,78% 0,01% 

2010. II. negyedév 2,34% 0,03% 

2010. III. negyedév 1,00% 0,03% 

2010. IV. negyedév 2,33% 0,02% 
 
A Felügyelet által javasolt, hogy az intézmények a sztenderd stressz tesztek eredménye alapján 
tegyenek belsı intézkedéseket, ha a kamatlábváltozás figyelembevételével számított üzleti érték a 
szavatoló tıke több mint 20 %-ával csökkenne a kamatlábváltozás figyelembevételével. A 
számított szintek mellett belsı tıkeallokációra elıbbiek miatt nem volt szükség a PSZÁF-
ajánlások szerint elkészített belsı szabályzatunk szerint. 
 

X. Értékpapírosítás  
 
Értékpapírosítási ügyletei a Takarékszövetkezetnek nincsenek, ezért nem számítunk rájuk 
tıkekövetelményt. 
 

XI. Partnerkockázat  
 
Takarékszövetkezetünknek származtatott ügyletei nincsenek, ezért partnerkockázatra 
tıkekövetelményt nem kell számítania. 
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XII. Mőködési kockázat 
 
A Takarékszövetkezet a mőködési kockázat tıkekövetelményét az alapmutató módszerével 
számítja ki.  
A mőködési kockázat alapmutató módszere szerinti tıkekövetelmény számítás elve azon 
alapul, hogy a mőködési kockázat a tevékenység méretével egyenes arányban növekszik, és a 
tevékenység mérete az irányadó mutatóval jól jellemezhetı. 
Az alapmutató módszere szerinti tıkeszámításhoz a Takarékszövetkezetnek az eredmény-
kimutatás alapján kell kiszámolnia az irányadó mutatót az alábbiak szerint: 

− a kapott kamat és kamat jellegő bevétel, valamint a fizetett kamat és kamat jellegő 
ráfordítás különbözete, és  

− a bevételek forgatási célú részvényekbıl, részesedésekbıl (osztalékok, részesedések), 
kapott (járó) jutalék- és díjbevételek, pénzügyi mőveletek nettó nyeresége és egyéb 
bevételek üzleti tevékenységbıl, valamint a fizetett (fizetendı) jutalék- és 
díjráfordítások, pénzügyi mőveletek nettó veszteség különbözete összegének 
hároméves számtani átlaga. 

 
A számítást a megelızı három üzleti év könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolója 
alapján kell elvégezni.  
 
Az irányadó mutató számítása során csak a pozitív elıjelő összeget lehet figyelembe venni. 
Ha ez az összeg egy év vonatkozásában negatív vagy nulla, akkor a fennmaradó két évhez 
tartozó pozitív összegek számtani átlagát kell figyelembe venni. Ha az összeg két év 
vonatkozásában negatív vagy nulla, akkor kizárólag annak az évnek az adatát kell figyelembe 
venni, amelynek esetében az összeg pozitív. 
 
A számítások során nem vehetı figyelembe:  
 

− az értékvesztéssel, értékvesztés visszaírással, céltartalék képzéssel vagy céltartalék-
felhasználással kapcsolatos ráfordítás és bevétel, 

− az általános igazgatási költség, 
− a kereskedési könyv részét nem képezı tételek - ide nem értve a devizát - eladásából 

realizált bevétel, a pénzügyi mőveletek nettó nyereségében és a pénzügyi mőveletek 
nettó veszteségében szereplı eredmény, az egyéb bevételek között szereplı üzleti 
tevékenységbıl származó bevétel, 

− az egyéb bevételek között lévı a biztosítási események miatti kártérítésbıl származó 
bevétel.  

 
 
 adatok mFt-ban 

megnevezés 2008. év 2009. év 2010. év 
Átlagos 
bruttó 

jövedelem 

Szavatoló ill. 
belsı tıke 

igény 

Bruttó jövedelem 2 438 3 171 2 833 2 814 422,1 

 


