Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), a
befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007 évi CXXXVIII. törvény és az Európai Parlament és a
Tanács 2013. június 26-i 575/2013 EU rendeletének előírásai alapján,
az alábbiakban részletezett információkat teszi közzé
A./ Irányítási, tulajdonlási szempontból lényeges információk:
a) Igazgatósági, felügyelő bizottsági tagok személye
2014.12.31. napján az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. Igazgatóságának tagjai:
- Szemerey Tamás Béla külső igazgatósági tag az Igazgatóság elnöke
- Budaházy Réka belső igazgatósági tag
- Lukács Mihályné belső igazgatósági tag
- Bajka Zoltán külső igazgatósági tag
- Drabik Zsolt külső igazgatósági tag
2014.12.31. napján az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjai:
- dr. Jákó János a felügyelő bizottság elnöke
- dr. Boross Ildikó
- Szemerey Bertalan
b) Vezérigazgató személye
2014.12.31. napján az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt vezérigazgatója Budaházy Réka
(an: dr. Schultz Erika Marianna, lakcím: 1141 Budapest, Bazsarózsa utca 73. 1. ép. )
c) Az ügyvezetők személye
2014.12.31. napján az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. Ügyvezetésének tagjai:
- Budaházy Réka
- dr. Palatin Gábor
- Lukács Mihályné
d) Részvényesek, illetve tulajdoni és szavazati hányaduk tekintetében bekövetkezett
változás
A BanKonzult Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely:
1016 Budapest, Piroska utca 5, Cégjegyzékszám: 01 09 368182) 2014.09.23. napjával
megszerezte az evoproFinance Zártkörűen működő Részvénytársaság (Székhely: 1116
Budapest, Hauszmann Alajos utca 2.), valamint az evopro Holding Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (Székhely: 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2.) részvényeit, így
98,33 %-os (Kilencvennyolc egész harminchárom százalékos) részesedést szerzett az NHB
Növekedési Hitel Bank Zrt-ben. A fennmaradó részvények tulajdonosa a Fransa Holding S.A.L.
(SAL Centre, SabbagHmra, Beirut, Lebanon)
e) Közgyűlés összehívása a napirend közlésével, valamint a közgyűlés által hozott
határozatok, az utóbbiak lényeges tartalmának összefoglalásával
A Közgyűlési meghívó és a Közgyűlés által hozott határozatok megtalálhatók a Hirdetmények
között a Hivatalos közlemények menüpont alatt.
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f) Járulékos vállalkozásban történő befolyásszerzés, illetőleg a befolyás megszűnése
A 2014-es évben az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. az alábbi két járulékos vállalkozást
alapította egyedüli tagként:
EVB1 Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.
Cégjegyzékszám: 01 09 192294 Adószám: 24970347-2-42
NHB2 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.
Cégjegyzékszám: 01 09 199611 Adószám: 25098628-2-43
g) Fióktelep, képviselet helye, megnyitása és megszűnése
A 2014-es évben az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. székhelye az 1088. Budapest, Rákóczi út
1-3. volt.
A Bank székhelye 2015. április 24-től a következő: 1118. Budapest, Kelenhegyi út 39.
A Bank Fiókjának címe 2015. április 24-től a következő: 1137. Budapest, Szent István krt. 18.
A 2014-es évben az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. a székhelyétől elkülönült fiókteleppel,
képviselettel nem rendelkezett.
h) Törvényességi felügyeleti eljárás
Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.-vel szemben a 2014-es évben nem indult törvényességi
felügyeleti eljárás.
B./ Információk a vállalatirányítási rendszerekről [Rendelet 435. cikk (2) bekezdés]
a) a vezető testület (Igazgatóság) tagjai által betöltött igazgatósági tisztségek száma
Az Igazgatóság tagjai által – az NHB Bank Zrt. Igazgatóságában betöltött tisztségen
túlmenően – betöltött igazgatósági tisztségek száma:
Név
Szemerey Tamás Béla
Budaházy Réka
Lukács Mihályné
Bajka Zoltán
Drabik Zsolt

További tisztségek száma
0
0
0
1
0

b) a vezető testület tagjainak kiválasztására vonatkozó munkaerő-felvételi politika, és a
tagok szakértelme, képességei és tapasztalata
A Bank a vezető testület tagjainak kiválasztása során a jogszabályok (elsősorban a Hpt.)
rendelkezéseit veszi alapul, figyelemmel arra, hogy kiválasztott személyek képességei,
tapasztalata és szakértelme összhangban legyenek a Bank tevékenységével és
célkitűzéseivel.
c) információk arra vonatkozóan, hogy van-e a vezető testület tagjainak kiválasztása
tekintetében érvényesítendő diverzitási politika, illetve amennyiben igen, az abban
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meghatározott célkitűzések és vonatkozó célszámok, valamint e célkitűzések és célszámok
megvalósulásának a mértéke
A Bank nem rendelkezik a vezető testület tagjainak kiválasztása tekintetében érvényesítendő
diverzitási politikával.
d) információk arra vonatkozóan, hogy az intézmény létrehozott-e különálló
kockázatkezelési bizottságot, és a kockázatkezelési bizottság eddigi üléseinek száma
A Bank különálló kockázatkezelési bizottságot hozott létre (Cenzúra és Kockázatkezelési
Bizottság). A Bizottság 2014. évben tartott üléseinek száma: 47.
Befektetési tevékenységhez kapcsolódó információk
a) Az NHBBank Zrt. befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási
tevékenységét a III/41.073-3/2002. számú, 2002. december 20. napján kelt PSZÁF határozat
alapján folytatja, a határozatba foglalt engedély megadása óta újabb, engedélyezett
tevékenység megkezdésére nem került sor.
b) Az NHBBank Zrt. közvetítővel szerződést nem kötött.
c) Kereskedési könyvben nem szereplő részvények, pozíciókkal kapcsolatban a Bank
nyilvánosságra hozza a 2014-es évben az értékpapírok értékesítéséből származó eredmény
összegét, amely 19.788.727,- Ft.
A Banknak 2014-ben értékpapírosítási ügylete nem volt.
A Bank kereskedési könyvhöz kapcsolódó tőkeszükséglete 2014. december 31-én 0 (azaz
nulla) forint volt.
Kereskedési könyvben nem szereplő részvénykitettsége a banknak nem volt.
Partnerkockázat kezelése
Partnerkockázati kitettség Partner-kockázat: CRR 272. cikk 1. pontja szerint „annak a
kockázata, hogy egy adott ügylet partnere nem teljesít az ügylet pénzáramlásainak végleges
elszámolása előtt”.
Kockázatvállalás és annak mértéke az ügyfél/partnerminősítéstől, a biztosítékoktól valamint
a Bank kockázatvállalási hajlandóságától függ.
A Treasury által javasolt partner limitek jóváhagyása a Bank Eszköz-Forrás Bizottsága által
történik. A kockázatvállalás mértéke a partner nemzetközi minősítésétől, saját tőkéjétől,
mérlegfőösszegétől, tőkemegfelelési mutatatójától, méretétől, a biztosítékoktól vagy más
kockázatmérséklő eszközöktől függ.
A limitek figyelése egyrészt az üzletkötés előtt történik a Treasury üzletkötők által, másrészt
a Flexcube rendszerben beállított limitfigyelő segítségével a B/O azonnal észleli az esetleges
limittúllépéseket és jelenti a megfelelő üzleti területek és bizottságok felé.
A Bank a legfontosabb üzleti partnerrel kétoldalú ISDA/CSA szerződést kötött. Biztosíték
elhelyezésre a CSA-ban meghatározott feltételek szerint kerül sor.
A tőzsdén kívüli derivatív ügyletek partnerkockázatának kezelésére a Bank Treasury Osztálya
limiteket használ. Margin elszámolású szerződéssel rendelkező ügyfelek esetében a Bank
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készpénz letétet fogad el fedezetként. A származtatott termékekhez kapcsolódó limiteket a
bank napi rendszerességgel ellenőrzi. Amennyiben az ügyfél esetében a fedezettség szintje
az előre definiált kritikus szint alá csökken, a Bank ’margin call’ keretében pótlólagos
fedezetet kér be.
A Bank a tőkeképzés során a partnerkockázatot hordozó ügyletekre a sztenderd módszert
alkalmazza.
A Bank nem kalkulál pótlólagos biztosítéki követelmények összegével, amelyet az
intézménynek rendelkezésre kellene bocsátania egy esetleges leminősítése esetén, ugyanis a
Bank nem rendelkezik külső minősítő cég általi minősítéssel.
A Bank nettósítási megállapodást nem kötött.
Az előírásoknak megfelelően a Bank tőkét képez a CVA-kockázatokra, azaz a hitelértékelési
korrekciós kockázatokra. A Credit Valuation Adjustment a partner, intézménnyel szembeni
hitelkockázatának aktuális piaci értékét tükrözi.
A CVA kockázatokra kalkulált tőkekövetelmény összege 2014.12.31-re vonatkozóan 1,583
millió forint volt.
Javadalmazási Politika


1. Bevezető

Jelen szabályzat célja, hogy a hivatkozott jogszabályokban lefektetett alapelvek és egyben a
jogszabályok által lehetővé tett egyszerűsítési elvek mentén az intézmény meghatározza
javadalmazási politikáját, melynek kialakítása során az alábbi elsődleges elvárásoknak való
megfelelést helyezte előtérbe:
1. 1. Alapelvek
 A Bank olyan javadalmazási politikával rendelkezik, amely összhangban van az üzleti
stratégiájával és kockázatvállalási- és kockázattűrő képességével, céljaival, vállalati
értékeivel és hosszú távú érdekeivel.
 A javadalmazási politika nem ösztönözhet túlzott kockázatvállalásra.
 A kontroll funkciókat (kockázati kontroll, megfelelés biztosítás, belső ellenőrzés)
betöltő alkalmazottak megfelelő, versenyképes javadalmazását kell biztosítani, mely
a saját tevékenységük céljaival áll összhangban és nem az általuk ellenőrzött üzleti
tevékenység eredményéhez kötött.
 Az alkalmazott teljesítmény értékelési folyamatának előre szabályozottnak és a
munkavállalók számára átláthatónak kell lenni.
 A javadalmazási politikának a Bank hosszú távú érdekeivel kell összhangban állnia,
nem ösztönözhet rövidtávú pénzügyi előnyök elérésére, valamint az érdekkonfliktus
elkerülését célzó intézkedéseket kell tartalmaznia.
 A Banknak meg kell határoznia a teljes javadalmazáson belül az alapbér és a
teljesítményjavadalmazás arányát. Teljesítményjavadalmazásnál egyszerre kell
értékelni az egyén és az érintett szervezeti egység és a Bank eredményét.
 Alapja a hitelintézet hosszú távú teljesítménye, ezért az értékelésnek több éves
időtávra kell kiterjednie.
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 A munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések az eltelt időszakban elért
teljesítményt tükrözik, az el nem ért eredményhez kifizetés nem kapcsolódhat.
 A Felügyeletnek kérésre be kell mutatni a javadalmazási politikát.
 A javadalmazási politikát a törvényben foglaltak szerint nyilvánosságra kell hozni.
 Az érintetteknek előzetesen ismerniük kell a javadalmazásuk meghatározása során
alkalmazott szempontokat.
 A teljesítményfüggő kifizetés pénzben, magyar forintban, bruttó munkabérként
bérszámfejtendő.
 Teljesítményfüggő kifizetés akkor fizethető ki, ha a Bank mérlege nyereséget mutat,
és a prudens működés nincs veszélyeztetve. Ettől való eltérés kizárólag igazgatósági
döntés alapján lehetséges.
 A teljesítményértékelési folyamatot megfelelően dokumentálni kell, az érintettek
számára átlátható módon.
 A teljesítményértékelés szubjektív és objektív elemeket is tartalmaz. A szubjektív
értékelés eredménye maximum 50 %-ban vehető figyelembe a teljesítmény értékelés
során. A szubjektív értékelést, az erre a célra kialakított értékelő lapon, a belső
igazgatósági tag, vagy az erre felhatalmazott igazgatósági tag végzi, melyet az érintett
dolgozó is megismer, és megjegyzésével láthatja el. Az objektív elemek személyre
szabottan, a Korm.rendelet 7. § (2) bekezdésének figyelembe vételével kerülnek
meghatározásra. Az objektív elemek helyességének ellenőrzése része az éves
könyvvizsgálatnak. A számítás helyességét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi.


2. Hatály, jogszabályi megfelelés

A Bank a javadalmazási politika kialakításával és működtetésével kapcsolatos – hivatkozott
jogszabályok által előírt – kötelezettségének megfelel tekintettel arra, hogy
 az intézmény mérlegfőösszege nem haladja meg az 500 milliárd forintot és
 nincs olyan vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, akinek az intézménytől vagy
az intézménnyel együttesen összevont felügyelet alá tartozó vállalkozástól származó
éves jövedelme eléri a 300 millió forintot,
2.1.Időbeni hatály
Korábban e tárgykörben kiadott szabályzat e szabályzat hatálybalépésével érvényét veszti.
Jelen szabályzat módosítása szükséges, ha a szervezeti felépítésben, a döntési eljárásokban
és hatáskörökben, vonatkozó jogszabályi előírásokban vagy egyéb olyan elem
vonatkozásában változás következik be, melyet a szabályzat kialakításánál kiemelten vettünk
figyelembe.
2.2. Személyi hatály
A Bank jelen szabályzatban meghatározza az intézmény valamennyi munkavállalójára
vonatkozó általános javadalmazási- és a Bank vezető állású munkavállalóinak (kiemelt
személyek)teljesítmény értékelési alapelveit.
Kiemelt személyek köre:

5

A kiemelt személyi hatály leszűkítését a jogszabály által adott lehetőségen túl a szervezet
mérete, rendkívül egyszerű belső szervezete, döntési mechanizmusa, tevékenységi körének,
aktivitásának nagyságrendje is indokolja.
A kockázatvállalásra irányuló döntési kompetenciák rendszere az alábbi:
 A Treasury vezetője közvetlenül a Bank első számú vezetője alá van rendelve,
kockázatot önállóan nem vállalhat.
 A Jogi terület vezetője a kockázatvállalási döntéseknél csak véleményezési joggal
rendelkezik, szavazati joga nincs.
 A kockázatvállalás testületi döntés eredménye (Cenzúra Bizottság, vagy EszközForrás Bizottság a kockázat típusától függően).
 A Számviteli terület vezetője az éves eredmény megállapítását a számviteli politika,
illetve az ahhoz kapcsolódó szabályzatok alapján határozza meg, melyet leginkább a
felfüggesztésre kerülő kamatok, és az értékvesztés összege határoz meg. A
felfüggesztésre kerülő kamatokat jogszabály határozza meg, az értékvesztés
összegének meghatározása testületi döntési hatáskör (Cenzúra bizottság).
 Az Értékesítési terület vezetője szabályzatban foglalt kereteken belül jogosult
ügyleteket az elfogadásra jogosult testületek elé tárni, azonban minden hitelügylet
jóváhagyása testületi döntést feltételez (Cenzúra Bizottság), önálló döntési jogkörrel
semmilyen összeghatár tekinttében nem rendelkezik.
 Az Üzlet- és termékfejlesztési terület vezetője kizárólag a Cenzúra bizottsági tagsága
révén járulhat hozzá kockázatvállalás jóváhagyásához vagy elutasításához.
 A független ellenőrzési funkciót betöltő személy (Belső ellenőr) kockázatvállalási
döntési jogkörrel nem rendelkeznek.
 A kiemelt személyek körének azonosításával (Hpt. 117. §. 2. bekezdés), amelybe
legalább az intézményt vezető első számú vezetőnek, a szervezeti egység vezetését
ellátó igazgatósági tagnak, valamint a kockázatkezelésért felelős vezetőnek bele kell
tartoznia, és
Hpt. 117. §. 2. bekezdés: „A javadalmazási politika hatálya a hitelintézet vezető
állású személyeire, a belső szabályzatban meghatározott kockázatvállalási és
ellenőrzési funkciót betöltő munkavállalókra - ideértve a belső kontroll feladatkört
ellátó munkavállalókat is - és az előzőekkel azonos javadalmazási kategóriába
tartozó azon munkavállalókra terjed ki, akiknek a tevékenysége lényeges hatást
gyakorol a hitelintézet kockázatvállalására.”
 A kiemelt személyek javadalmazása teljesítményjavadalmazási elemeinek a
131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet 7. §-ban meghatározott teljesítménymutatók és
előírások alapján történő meghatározásával és pénzben történő megfizetésével is
eleget tehet.
131/2011. (VII.18.) Korm. rendelet 7. §. előírásai
 Legalább az alábbi teljesítménymutatók alkalmazandók
 nem teljesítő hitelek részarányának változása
 a tőkekövetelmény előírásnak való megfelelés mértéke
 a likviditási kockázatot mérő mutatószámok változása
 az elért adózás előtti eredmény
 az egyes mutatók egymáshoz mért súlyozását jelen szabályzat hivatott
meghatározni
 az intézmény legalább 3 év teljesítménymutatóit veszi figyelembe
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 a teljesítménymutató adott évi értékének helyességét független
szakértő állapítja meg
 eredménynövekedés esetén a teljesítményjavadalmazás maximuma
csak akkor érhető el, ha a prudens működést jellemző mutatók értékei
nem romlottak olyan mértékben, mely már a prudens működést
veszélyezteti
3. A Javadalmazás elemei
A Bank a Szabályzatban megfogalmazott javadalmazási elvek szerint teljesítménytől függő,
illetve független juttatások rendszerét alakította ki az alábbiak mentén:
 a teljes javadalmazáson belül az alapbér és a teljesítményjavadalmazás arányát 50-50
%-os értékben maximálja
 a teljesítményjavadalmazás kapcsán végzett értékelés top-down alapelv mentén
zajlik, tehát a bank több éves veszteséges működése a nem teljesítő hitelek arányán
és az adózott eredmény mértékén és változásán túl jelentős szerepet játszik az egyes
szervezeti egységek és munkavállalók teljesítményének értékelésében.
 az egyén, a szervezeti egység teljesítményének, illetve a Bank eredményének
függvényében akár nullára is csökkenhet.
A teljesítménytől nem függő juttatási elemek közös vonása, hogy összegük és kifizetésük
közvetlenül nem függ a dolgozó éves teljesítményértékelésétől, kizárólag a belső
szabályzatokban, munkaszerződésben, vagy jogszabályokban előre megállapított összegek
kerülnek kifizetése. A nem teljesítményarányos jövedelem megfizetésének feltétele a
munkáltató és munkavállaló között létrejött munkaszerződésben és/vagy annak
elválaszthatatlan mellékletét képező munkaköri leírásban szereplő feladatok lehető
legnagyobb gondossággal, szaktudással és odafigyeléssel történő minőségi végrehajtása.
3.1. Állandó juttatási elemek
 Alapbér
 Cafetéria
 Egyéb béren kívüli juttatások:
- Céges mobil telefon használat
- Csoportos élet- és balesetbiztosítás
- Dolgozói hitelek
- Céges gépjárműhasználat
Alapbér
A Bank munkavállalói a munkaszerződésükben meghatározott alapbérre jogosultak. A Bank a
Munka törvénykönyvének, és a hatályos adózási szabályoknak megfelelően az alapbért
havonta számfejti, és utalja át a munkavállaló által megadott számlára utólagosan a
következő hónap második napjáig.
Az alapbért a munkavállaló munkaköre, képzettsége, tapasztalatai, szaktudása, és a Bankban
eltöltött munkaideje határozza meg.
Cafetéria
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A munkavállalók a Bank külön belső szabályzatában foglaltaknak megfelelően Cafeteria
juttatásra jogosultak, a Cafetéria szabályzatban rögzítettek szerint.
A cafetéria éves keretösszeg besorolás munkakör szerinti jogosultsági csoportokra van
felosztva. A munkavállaló a rendelkezésére álló keretösszeg felhasználásáról szabadon
dönthet.
Egyéb béren kívüli juttatások

Céges mobil telefon használat
A Bank belső szabályzatában rögzítettek szerint a munkáltató a munkavállaló számára egyedi
és egyoldalú döntésével céges mobiltelefont biztosíthat.
Csoportos élet- és balesetbiztosítás
A Bank minden munkavállalójára köt csoportos élet- és balesetbiztosítást.
Dolgozói hitel
A Bank belső szabályzataiban meghatározott feltételek szerint a munkavállalói részére –
amennyiben a munkavállaló megfelel a feltételeknek – kedvezményes dolgozói hitelt
biztosít.
Céges gépjárműhasználat
A Bank a munkavállalói számára egyedi és egyoldalú döntésével céges gépjárművet
biztosíthat üzleti, illetve magáncélú használatra.
3.2. Teljesítmény alapú javadalmazás
A Bank a teljesítménytől függő javadalmazás kialakítása során figyelembe veszi az egyén, az
érintett szervezeti egység és a Bank eredményét. A teljesítményjavadalmazás minden
esetben teljesítményhez kötött, arra kötelezettséget nem vállal a Munkáltató.
A Bank a teljesítményfüggő javadalmazást:
 Bruttó munkabérként bérszámfejti és fizeti ki a Bank az éves auditált számviteli
beszámolójának jóváhagyását követő 30 napon belül.
 A 2015-ös évben egy év mutatóit veszi figyelembe a Bank a teljesítményértékelés
során.
 A Bank méretére és az összeg nagyságrendjére való tekintettel nem él a visszatartás
(az összeg évek közötti megosztásának) lehetőségével.
Alapelvek:
 A teljesítményfüggő motivációs csomag éves bruttó kifizetése nem haladhatja meg a
munkavállaló éves teljesítménytől nem függő javadalmazásának 100%-át.
 A teljesítményfüggő juttatás összege a Bank adózás utáni eredményének legfeljebb
5%-a, mely szuperbruttóban értendő és valamennyi a szabályzat hatálya alá tartozó
személy juttatását tartalmazza. A szuperbruttó szabály alatt jelen utasítás keretében
azt kell érteni, miszerint az adózás utáni eredmény 5%-ból szükséges megfizetni
valamennyi a munkavállalót és a munkáltatót is terhelő járulékot, adót, egyéb terhet.
 Amennyiben a Bank nem éri el a tervezett adózás előtti eredményt, a
teljesítményfüggő motivációs csomagról történő döntés joga az Igazgatóság
hatáskörébe tartozik.
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A teljesítményfüggő javadalmazási csomag számítási menete:
 az Igazgatóság az elsőszámú vezető által – a végleges beszámoló birtokában készített előterjesztés alapján elfogadja a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan
kifizethető bruttó összeget
 az egyéni szubjektív értékelések lezárásával a munkavállalók 0-50 pont közötti
pontszámot szerezhetnek
 kikalkulálásra kerül a 4 db, a bank eredményességétől függő teljesítményértékelési
mutatószám adott évi pontszáma
 minden munkavállaló esetében a fenti táblázatban szereplő súlyok alapján
meghatározásra kerül az adott évi teljesítménymutató az 5 dimenzióban
meghatározott pontszámok megfelelő súlyozásával (=egyéni teljesítménymutató)
 a teljesítményfüggő javadalmazás keretében kiosztható teljes bruttó keretösszeg az
egyéni teljesítménymutatók arányában kerül felosztásra
A fent ismertetett elvektől a szervezet első számú vezetője eltérő felosztási elvet is
követhet, külön tekintettel az alábbi esetekre:
- egyes szervezeti egységek túlzott leterheltsége az alacsonya munkaerőlétszámra
visszavezethetően
- egyes munkavállalók és/vagy szervezeti egységek kiemelt feladataiból származó
extra teljesítmények értékelése céljából
- az adott évre nem tervezett projektek, fejlesztések, erőforrás lefedettségi
számítás során figyelembe nem vett egyéb feladatok által jelentett egyéni vagy
szervezeti egység szintű extra feladatok és munkavégzés
az egyes területekre jellemző, a szubjektív elemek felül reprezentáltságának
kompenzációja céljából
 az egyes mutatók közötti eltérő súlyozásból származó egyéni teljesítménymutatók
közötti különbségek mérséklése céljából amennyiben az egyes működési mutatók
esése egyes nem várt eseményekre vezethető vissza
 a negatív adózott eredmény jelentős hányada cash flow-t nem érintő tételekből áll
és/vagy nem szervezeti teljestményre visszavezethető (a negatív mérleg szerinti
eredmény mellett történő teljesítményarányos kifizetés mellett kizárólag az
Igazgatóság dönthet).
A Bank az egyes szervezeti egységeit és ezáltal adott szervezeti egységben dolgozó
munkavállalóit a teljesítményértékelés során alkalmazásra kerülő teljesítménymutatók
meghatározása és azok súlyozása tekintetében csoportokba sorolja az alábbiak szerint.
Szervezeti egység csoportok:
1. nem üzleti területek
2. fél üzleti, kockázatvállaláshoz esetlegesen közvetetten hozzájáruló területek
3. értékesítés
4. kockázatvállalásért és kockázatkezelésért felelős területek
5. kiemelt személyek
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A Bank egyes szervezeti egységeinek besorolását és a teljesítményértékelés alapját képező
mutatókat, valamint azok súlyát az alábbi táblázat tartalmazza:

Szervezeti egység
csoportszám

1.

2.

Számviteli és
Bankműveleti
Igazgatóság

Üzleti- és
Termékfejlesztési
Igazgatóság

Informatikai
és Banküzem
Igazgatóság

Jogi és
támogatási
Igazgatóság

Szervezeti egység

3.

4.

5.

5.

Értékesítési
Igazgatóság

Kockázatkezelési
igazgatóság

Kockázatkezelési
vezető

Vezérigazgató

Szubjektív elemek

50%

45%

30%

30%

50%

35%

Nem teljesítő
hitelek részaránya

5%

10%

10%

30%

10%

5%

A tőkekövetelmény
előírásnak való
megfelelés

10%

5%

5%

10%

5%

5%

Likviditási
kockázatot mérő
mutatószámok

10%

5%

5%

10%

5%

5%

Adózás előtti
eredmény

25%

35%

50%

20%

30%

50%

Az irányadó mutató számítása során a számítást megelőző három üzleti év könyvvizsgáló
által hitelesített éves beszámolóját kell figyelembe venni.
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4. Ellenőrzés, felülvizsgálat
A javadalmazási politika elveit az Igazgatóság fogadja el és vizsgálja felül, a Felügyelő
bizottság felel annak végrehajtásáért, amelyet legalább évente a Bank belső ellenőrzése
vizsgál felül.
4.1.Igazgatóság, Felügyelő Bizottság
A Bank vezető tisztségviselői és az igazgatóság tagjai büntetőjogi felelősségük tudatában
nyilatkozni kötelesek arról, hogy részesülnek-e más gazdasági társaságban betöltött vezető
tisztségviselői megbízatás, illetve felügyelő bizottsági / igazgatósági tagság után
javadalmazásban. A jelenlegi vezető tisztségviselő és az igazgatósági tagok e nyilatkozataikat
a jelen Szabályzat Igazgatósági jóváhagyását követő 30 napon belül, míg a későbbiekben
megválasztásra kerülő tagok megválasztásuk előtt, a nyilatkozatban foglaltak megváltozása
esetében pedig a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kötelesek megtenni.
A Bank Igazgatósága (a belső igazgatósági tagokon kívül) és a Felügyelő Bizottság tagjai sem
részesülnek a havi fix tiszteletdíjukon kívül teljesítményarányos javadalmazásban.
5. Nyilvánosságra hozatal
A Bank javadalmazási politikája nyilvános, az mind az ügyfelek, mind a dolgozók számára
elérhető a Bank honlapján.
A kifizetett összegről, és az érintett személyek számáról, illetve jogszabály által előírt további
információkról a Bank a honlapján keresztül – külön szabályzatban meghatározottak szerint nyújt tájékoztatást.
Szavatoló Tőke
2014.12.31

HUF

Befizetett tőkeinstrumentumok
Eredménytartalék
Egyéb tartalék
(-) Egyéb immateriális javak bruttó összege
CET1 tőke egyéb átmeneti kiigazításai

3 754 632 000,00
-192 391 847,16
51,00
-14 317 391,00
153 913 477,73

ELSŐDLEGES ALAPVETŐ TŐKE (CET1 TŐKE)

3 701 836 290,57

Befizetett tőkeinstrumentumok
Eredménytartalék
Egyéb tartalék
(-) Egyéb immateriális javak bruttó összege
CET1 tőke egyéb átmeneti kiigazításai
AT1 tőke egyéb átmeneti kiigazításai

3 754 632 000,00
-192 391 847,16
51,00
-14 317 391,00
153 913 477,73
-153 913 477,73

ALAPVETŐ TŐKE (TIER 1 VAGY T1 TŐKE)

3 547 922 812,84
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Befizetett tőkeinstrumentumok
Eredménytartalék
Egyéb tartalék
(-) Egyéb immateriális javak bruttó összege
CET1 tőke egyéb átmeneti kiigazításai
AT1 tőke egyéb átmeneti kiigazításai

3 754 632 000,00
-192 391 847,16
51,00
-14 317 391,00
153 913 477,73
-153 913 477,73

SZAVATOLÓ TŐKE

3 547 922 812,84
2014.12.31

Származtatott ügyletek
Egyéb mérlegen kívüli tételek
Egyéb eszközök

HUF
6 347 039,00
264 174 713,44
45 069 670 003,39

Összes kitettség

45 340 191 755,83

Alapvető tőke

3 547 922 812,84

ELSŐDLEGES ALAPVETŐ TŐKE (CET1 TŐKE)

7,83%

A tőkeáttételi mutatót a Bank nem a havi átlagértékek, hanem negyedév végi adatok alapján
számítja ki.
Konszolidációs Politika
A Bank nem tartozik összevont felügyelet alá. A Bank Számviteli Politikája tartalmazza a
számviteli konszolidáció részletes eljárását.
A Bank csak olyan befektetésekkel rendelkezik, ahol közvetlen tulajdonlása 100%.
Kivétel ez alól a Hitelgarancia Zrt-ben, és a Golf and Country Clubban lévő részesedése.
Leányvállalataink:
 Pignusz Kft. (1051. Bp., Sas u. 1.)
 EVB1 Üzemeltető Kft. (1088. Bp., Rákóczi u 1-3)
 NHB2 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1118. Bp. Kelenhegyi u 39)
A Bank a leányvállalatai közül csak a Pignusz Kft–t konszolidálja, melynek oka az, hogy a
további két új alapítású társaság (EVB1, NHB2) tevékenysége minimális, illetve decemberben
került alapításra, így a Bank mérlegére és eredményére gyakorolt hatása elhanyagolható.
A konszolidáció során az alábbi eljárást követi a Bank:
- az egységes értékelés feltételeinek megteremtése (a Sztv. 122. § 1-2 bekezdése szerint)
- az előkészítő mérleg készítése
- a tőkeösszevonás
- az adósság konszolidálás
- a közbenső eredmények elhagyása
- a bevételek és ráfordítások konszolidálása
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- az adókülönbözet meghatározása.
Értékelési különbözetek meghatározása
Pénzintézeti sajátosságból adódó eltérések:
A Bank vezeti leányvállalatainak elszámolási számláit, amelyeket a leányvállalatok a
pénzeszköz soron mutatnak ki, a Bank pedig az ügyfelekkel szembeni látra szóló
kötelezettségek között.
Korrekciót igénylő tétel (Eszköz- Forrás oldali átcsoportosítás)
a) Tőkeösszevonás
A Bank a konszolidálásba történő bevonáskor a 124§ (5) a pontja szerint jár el.
„azt az összeget veszik figyelembe a számításnál, amely az összevont (konszolidált) éves
beszámoló előkészítő mérlegében, mint a leányvállalat saját tőkéje szerepel könyv szerinti
értékben” (mely a 123§ (2)-(4) bekezdés alkalmazása esetén az ott meghatározott kiinduló
érték.)
b) Adósságkonszolidáció
A Bank az adósság konszolidáció során figyelembe veszi
- hiteleket
- szállítók, vevők egymás közötti tételeit
- elszámolási betétszámlákat
c) Eredménykonszolidáció
A befektetések értékvesztésének változását a konszolidált eredmény megállapításánál nem
vesszük figyelembe.
d) Bevételek és ráfordítások konszolidációja
Az adósságkonszolidáció során is kiemelésre került, hogy a leányvállalatok elszámolási-, hitel
és betétszámlát vezetnek a Banknál, ebből adódóan a bevételek és ráfordítások
konszolidációja során kiszűrésre kerülnek a
- fizetett és kapott kamatok,
- fizetett és kapott jutalékok.
Kockázatkezelési célkitűzések, szabályok
1. Kockázatkezelési stratégia

A közzétételben nyilvánosságra hozott információk átfogóan beszámolnak a hitelintézet
kockázati profiljáról, megfelelő rátekintést adnak a Bank működésére hatással lévő
kockázatokra, azok mértékére és kezelésükre.
A kockázatkezelési stratégia alapjai
A stratégia célja, hogy tartalmazza a Bank tőkemegfelelés belső értékelési folyamattal
(ICAAP) kapcsolatos elvárásait, meghatározza a főbb kockázati faktorokat, a felvállalható
kockázatok típusát és még elfogadható (maximális) mértékét és az annak betartását segítő
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kockázatkezelési eszközöket, figyelembe véve az üzleti területek célkitűzéseit is. A Stratégia
tehát a belső tőkeellátottság biztosítására irányul, és az üzleti stratégiával összhangban
bemutatja a Bank kockázatokkal kapcsolatos általános irányvonalát.
Stratégia az alábbi témakörökre terjed ki:
 Kockázatvállalási politika, kockázatkezelési alapelvek, célok


Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság megfogalmazása



Kockázati szerkezet



Kockázatkezelési szervezet

1.1. Kockázatvállalási politika
A Bank kockázatvállalási politikája a 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) és a 575/2013/EU rendelet előírásain alapul.
Kockázatvállalásainak minden esetben ezek figyelembe vételével kell történnie. A
kockázatvállalási politika meghatározza a Bank által vállalható kockázatok típusát, a
limiteken keresztül a vállalható kockázatok nagyságát, azok nyomon követését, valamint a
kockázatvállalási döntések rendjét, módját.
1.1.1. Kockázatvállalási és –kezelési elvek
A Bank kockázatvállalásaiban és kockázatkezelésében magára érvényesnek tartja a
következő általános alapelveket:









A Bank mindenkor úgy alakítja kockázatvállalását, kockázatkezelési és a belső
tőkemegfelelés értékelési folyamatát, hogy az ne veszélyeztesse a biztonságos
működését és a Felügyelet ne korlátozhassa tevékenységét. A Bank által
meghatározott belső tőkeszükségletnek mindig megfelelő tőketöbbletet kell
biztosítania a szabályozás által meghatározott minimális tőkekövetelmény felett.
A Bank 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.
A Bank kockázatokat a belső szabályokban meghatározott keretek között és mértékig
vállal.
A Bank minden lényeges kockázatát azonosítja, méri, figyeli és jelentést készít róluk.
A számszerűsíthető kockázatokat limitekkel, szükséges belső kontrollokkal kezeli,
valamint stressz tesztet végez a kockázatok mélyebb hatásának megismerésére. A
nem-számszerűsíthető kockázatoknál kontrollokat és tőkepuffert alkalmaz, valamint
a kockázatok alakulásáról rendszeres jelentést készít.
A kockázatok behatárolása érdekében a Bank által meghatározott limitek betartása
minden érintett számára kötelező.
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A kockázatkezelési módszereknek és kontrolloknak, és a kockázatkezelés
költségeinek arányban kell állni a kockázat mértékével, bonyolultságával.
A Bank a kockázatvállalását olyan üzleti tevékenységekre összpontosítja, amelyeknél
kellő szaktudással és technikai feltételekkel rendelkezik a kockázat megítélésére,
mérésére és nyomon követésére.
A Bank az új termékek, szolgáltatások bevezetése előtt minden lényeges kockázati
típus vonatkozásában felméri a termék kockázatait, meghatározza a kockázatkezelés
módszereit, ideértve a monitoring tevékenységet.
A Bank minden lényeges kockázat esetében gondoskodik az alábbi fő funkciók
ellátásáról:
o Kockázati kitettségek és a kitettségeket mérséklő tételek azonosítása,
számbavétele, nyilvántartása
o Kockázatok mérési módszereinek meghatározása, kockázatok számszerűsítése
o Kockázatok kezelése, ideértve a kockázatvállalásra vonatkozó döntéseket, a
kockázatvállalás mértékének a korlátozását, a kockázatok csökkentését
o Kockázatok alakulásának figyelése



o Kockázatokra vonatkozó belső és külső jelentések
A Bank nem vállal olyan kockázatot, amelynek révén várható, hogy a tőke-megfelelési
mutató a kockázati étvágynál meghatározott minimális szint alá csökken.

Általános kockázatkezelési célkitűzés:
A Bank kockázati kontrolljának erősítése, a különböző területeken lévő kockázatkezelési
feladatok egyesítése, központosítása a Kockázatkezelési Igazgatóságon.
Hitelkockázat kezelési célok
 Az adósminősítési rendszer továbbfejlesztése
 A fedezetértékelési szabályzat folyamatos felülvizsgálata a Felügyeleti ajánlásoknak
való megfelelés érdekében
 A hitel monitoring rendszer fejlesztése, új monitoring osztály felállítása a problémás
ügyek minél korábban történő felismerése érdekében
 A problémás hitelek részarányának csökkentése
Devizaárfolyam kockázatkezelési célok
A Bank célja a deviza nyitott pozíción keletkezett átértékelési veszteség csökkentése, amely
2015-ben a devizahitelek forintosításával és annak hatásaként a bank teljes deviza nyitott
pozíciójának csökkenésével válik lehetővé.
Kamatkockázat kezelési célok
A Bank tudatosan vállalja az NHP program fix kamatából adódó kockázatokat, azonban célja
a forrás szerkezet finanszírozásának ehhez történő igazítsa, belső kamatkockázat elemzések
mélyítése, a kockázatok folyamatos monitoringja mellett.
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Működési kockázat kezelési célok
A működési kockázat kezelésénél fontos célkitűzés, törekvés a hatékonyabb belső
folyamatokra, fokozott transzparencia megvalósítása a belső ellenőrzések keretében,
figyelem a csalás elleni védekezésre, a folyamatos működés fenntartása mellett.
Koncentrációs kockázatkezelési célok
A Bank célja a koncentrációk minél mélyebb feltárása, a belső szabályzatok folyamatos
felülvizsgálata mellett. A bank a kialakított limiteket rendszeresen felülvizsgálja, és a
kockázatokat ennek tükrében vállalja.
Likviditás kockázatkezelési célok
A Bank nagy hangsúlyt fektet a források koncentrációjának feltárására, így a nagybetétesi
függés elemzésére, a piaci források meghosszabbításának lehetőségére, az anyavállalattól
történő forrásbeszerzésre (betét elhelyezés, hitelnyújtás, tőkeemelés), illetve a lejárati
összhang (mismatch) elemzésekre, a megfelelő likviditási szerkezet elérése érdekében.
1.2. Kockázati étvágy
A Bank kockázati étvágya, kockázatvállalási hajlandósága azt mutatja, hogy:


Milyen kockázatoknak, milyen mértékben kívánja magát kitenni,



Mely kockázatokat tart elfogadhatónak és melyeket nem,



Milyen módon ellenőrzi és jelenti a kockázatokat.

A kockázatok a kockázatvállalás szempontjából két csoportra oszthatók:


Vállalt kockázatok, amelyeknél a Bank az elvárt eredmény érdekében tudatosan vállal
kockázatokat. (Így: Hitelezési kockázat, piaci kockázat, koncentrációs kockázat,
kereskedési könyvön kívüli kamatkockázat, likviditási kockázat)



Tűrt kockázatok, amelyeknél a Bank a veszteséget elszenvedi, anélkül, hogy arra
tudatosan törekedne. (Így: Külső tényezők kockázata, reziduális kockázat, működési
kockázat, illetve egyéb előre nem számszerűsíthető kockázatok)

Kockázati étvágy mértékére vonatkozó általános célkitűzés
A Bank belső tőkeértékelési folyamatának biztosítania kell, hogy a Bank szavatoló tőkéje
mindenkor magasabb legyen, mint:


CRR 92. cikkben meghatározott minimum tőkekövetelmény és



a Hpt. 86-96. §-ban megjelölt tőkepufferek, valamint



a Hpt. 79. § (2) b) bekezdés alapján megjelölt Felügyeleti többlet
tőkekövetelmény összege,

de minimum a Hpt.-ben, engedélyezési feltételként megállapított legkisebb jegyzett tőke
összege. A Bank belső értékelése, megítélése szerint a jelenlegi és jövőben felmerülő
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kockázatainak fedezéshez a fentiekben meghatározott nagyobb szükséges tőkekövetelményt
is fenntarthat, illetve köteles fenntartani. (Hpt. 97. § (1))
Kockázati étvágy kockázatonként:
Kockázati
étvágy,
kockázatvállalási
hajlandóság

Indok

Hitelezési kockázat

Magas

A Bank célja a hitelezési aktivitás növelése,
elsősorban az NHP által nyújtott források
kihasználásán keresztül

Működési kockázat

Alacsony

Alacsony kockázattűrés

Kockázat típusa

Piaci kockázat
(devizaárfolyam
kockázat)

Közepes

Koncentrációs kockázat

Közepes

Nem kereskedési könyvi
kamatlábkockázat

Közepes

Likviditási kockázat

Magas

A devizaárfolyamok változása folyamatos
kockázatot jelent, azonban a devizahitelek
kivezetése miatt a Bank nyitott pozícióból
származó kockázata csökkenhet a 2015-ös
üzleti év folyamán
A Bank törekvése az hitel és fedezeti
portfolióján belüli diverzifikáció hosszú távú
fenntartására, azonban a Bank méreteiből
adódóan kisebb kitettségek változása is
jelentősen befolyásolhatja a koncentrációt
A fix kamatozású NHP hitelekkel szemben a
betéti oldalon a Bank törekszik az a zárolt
értékpapírok hozamához igazítani a betétes
részére kiajánlott kamat mértékét ezzel
szűkítve a eszköz és forrás oldal közötti
"gap"-et.
A Bank igénybe veszi az MNB által nyújtott
NHP forrást, illetve az MV Zrt. és az EXIM Zrt.
által kínált finanszírozási lehetőségeket, ezzel
javítva a Bank, forrás ellátottságát. Többnyire
hosszú lejáratú hitelek kihelyezése a
jellemző, így az eszközök-források
viszonylatában lejárati transzformáció
fordulhat elő.

1.3. Kockázati szerkezet
A kockázati szerkezetben kerül bemutatásra, hogy a korábbi állapotokhoz képest milyen
változások figyelhetők meg a kockázati profilban, és ezek kezelése miként történik, belsőleg
azonosíthatók-e újabb kockázattípusok, és szükséges-e utánuk pótlólagos tőke képzése.
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A 2015-ös évben a Bank tevékenységében nem azonosíthatóak olyan kockázatok, eltekintve
a külső kockázati tényezők állandó változó hatásaitól, amelyek eddig ne jellemezték volna a
Bank kockázati szerkezetét.
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 kockázati
szerkezetet folyamatos nyomonkövetése mellett, az évente újraértékelésre kerül.
1.4. Kockázatkezelés rendszere
A Bank kockázatkezelésének elsődleges feladata és célja a Bank működésében rejlő összes
kockázat azonosítása, számszerűsítése és kezelése.
A Bank a számára a kockázatkezelési funkció kiemelt stratégiai fontosságot élvez, a
Kockázatkezelési Igazgatóság üzleti területtől független szervezeti egység.
A Bank rendelkezik felelős belső irányítással és belső kontroll funkciókkal, amelyek a
következő elemekből állnak:
1. Eszköz-forrás gazdálkodási bizottság (ALCO)
Az ALCO célja, hogy az eszköz-forrásgazdálkodás menedzsmenttel kapcsolatos kérdéseket,
problémákat és ezek megoldásának konkrét javaslatait összehangolja vezetői szinten, illetve
a szükséges esetekben döntést hozzon. Ennek megfelelően dönt a termékek és
szolgáltatások árazási irányelveinek elfogadásáról, kondíciók elfogadásáról, az
eszközszerkezet átalakítási módjáról, ha a likviditási helyzet alakulása ezt szükségessé teszi,
meghatározza továbbá a forrásstruktúra fő arányait, a kamatpolitikát, nagybetétesi függés
tolerancia limitjének mértékét és a lejárati struktúra tolerancia limitjeit.
2. Cenzúra és kockázatkezelési bizottság (Cenzúrabizottság)
Tagjai a vezérigazgató, ügyvezető igazgató, igazgatók, Értékesítés és a Kockázatkezelési
Igazgatóság vezetője, állandó meghívott tag a Jogi és Támogatási Igazgatóság vezetője. A
cenzúrabizottság döntési jogkörébe tartozik az új hitelszerződések jóváhagyása, a fennálló
hitelszerződések, a hiteljogviszony módosítása, a minősített kinnlevőségek után képzendő
értékvesztés / céltartalék nagyságának meghatározása és az ügyfél elleni felszámolási eljárás
kezdeményezéséről, felmondásról, vagy végrehajtási eljárás indításáról a problémás ügyek
áttekintése során. Emellett meghatározza a napközi- és napvégi nyitott pozíciós limiteket, a
stop-loss-, az ország- és ügyfél limiteket, jóváhagyja, hogy a Bank mely kibocsátó
értékpapírjaiba fektethet be, és milyen mértékig.
3. Vezetői információs rendszer
A vezetői információs rendszer a Bank integrált nyilvántartásaira épül, mely alapján
különböző időszakonként, de jellemzően naponta, havonta, negyedévente összefoglaló
jelentések készülnek a Bank minden területéről, melyeket a Bank Vezérigazgatója, Ügyvezető
igazgatói, Igazgatói és legfelső vezetői kapnak meg.

18

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.
www.nhbbank.hu

4. Compliance
5. Belső ellenőrzés
6. Igazgatóság
2. Főbb kockázatok azonosítása, mérése és a jelentési rendszerek köre (folyamatok)
1. Hitelezési kockázat
Szigorú ügyfél és partnerminősítés:
A Bank minden olyan személyre, illetve vállalkozásra ügyfél-, partnerminősítést végez,
amelyekkel szemben a Bank kockázatot vállal vagy készül vállalni függetlenül a kockázat
vállalást kérő személyek, vállalkozások külföldi vagy belföldi státuszától.
Előminősítés: Potenciális új ügyfelek jogi és pénzügyi helyzetének rövid, nem számszerű
elemzésen alapuló minősítése. Ennek során kiválasztódnak azok az ügyfelek, akik nem
hitelezhetők.
Minősítés: Az előminősítés feltételeinek megfelelt potenciális új ügyfelek részletes,
mélyreható elemzése, továbbá a Bank meglevő ügyfelei gazdasági, pénzügyi helyzetének
folyamatos figyelemmel kisérése. (évi rendes minősítés, ill. szükség szerint rendkívüli
minősítés.)
Döntési mechanizmus, erős vezetői kontroll:
Az új ügyfél minősítését követően a hitel előterjesztés jóváhagyását, befogadását a
Cenzúrabizottság, valamint meghatározott esetekben az Igazgatóság hozza meg. A hitel
előterjesztést a Jogi Osztály és a Kockázatkezelési Igazgatóság véleményezi, és ha szükséges
kiegészítést kér. A Cenzúrabizottság korábbi pontokban bemutatásra kerültek.
Monitoring tevékenység
Lakossági ügyfelek vonatkozásában a monitoring tevékenység alapvetően a késedelem
figyelésére és az ehhez kapcsolódó követeléskezelésre épül.
A vállalati ügyfélkör vonatkozásában a Bank fokozott figyelmet fordít nem csak az adósok, de
a kezesek, kapcsolt vállalkozások ellenőrzésére, főleg a cégkivonatok, a KHR rendszeren
keresztül.
A Bank folyamatosan ellenőrzi, vizsgálja a fedezetek értékét, rendelkezésre állását, esetleges
likvidáció esetén azokból való megtérülés mértékét.
Szervezett követeléskezelés:
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A Bank célja, hogy követeléseinek megtérülését minél hatékonyabban, lehetőleg már az első
felmerült fizetési késedelem esetén az ügyféllel kapcsolatot teremtve biztosítani tudja. A
Problémás Ügyek Osztálya a Cenzúrabizottság döntése szerint jár el és alkalmazza a
személyes kapcsolatteremtés, az értesítő levél, a felszólítás és a türelmi idő biztosításának
eszközét. Az ügyfelek tartozásainak pontos nyomon követése érdekében napi szintű riportok
készülnek.
Soft collection: Kapcsolattartás minden olyan ügyféllel, akinek késedelme van, de az ügyfél
és a Bank között megkötött kölcsönszerződés nincs felmondva.
Hard collection: Már felmondott ügyfelekkel szembeni követelések érvényesítése, behajtása
és veszteségek minimalizálása szükség esetén a Jogi és Támogatási Igazgatóság bevonásával.
A Bank mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek esetében, kiemelt prioritással kezeli a
kamat és tőke esedékességeket, és haladéktalanul beavatkozik a késedelmek
növekedésének megakadályozása és megszüntetése, valamint a minél hatékonyabb behajtás
érdekében.
2. Likviditási és kamatláb kockázat
A Bank értelmezésében a likviditási kockázat annak kockázata, hogy a Bank a
pénzáramlásainak nem megfelelő összehangolása miatt, nem tud határidőben eleget tenni
fizetési kötelezettségeinek. A Bank a likviditási kockázat kezelésére az ALCO által jóváhagyott
negyedéves likviditási tervet és éves kontingencia tervet készít, emellett pedig a vezetői
információs rendszer részeként belső jelentéseken keresztül folyamatos monitoringot tart
fenn.
3. Koncentrációs kockázat
A Bank folyamatosan nyomon követi az alábbi koncentrációk alakulását és limitek
segítségével szabályozza azok kitettségét:
Vállalati hitelportfolión belül:
 Nagykockázati kitettséget (egyedi kockázat
 Földrajzi koncentrációt
 Ágazati koncentrációt
 Termék koncentrációt
A Lakossági hitelportfolión belül:
 Termék koncentráció
 Deviza koncentráció
Ingatlanpiaci koncentráció:
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 Ingatlantípusok koncentrációja
 Ingatlanok területi koncentrációja
A koncentrációs kockázatokat a Kockázatkezelési Igazgatóság méri, elemzi. Az elemzést
minden hónap végén elkészíti, annak érdekében, hogy fel lehessen mérni minden olyan
tényezőt, ami érdemben képes befolyásolni a Bank működéséhez szükséges tőke összegét. A
mérések eredményének összefoglalásaként negyedéves gyakorisággal beszámolót készít az
ALCO részére kockázatok alakulásáról.
4. Országkockázat
A Kockázatkezelési Igazgatóság vizsgálja, hogy az ország kitettség meghaladja-e a belső banki
ország limitet. Amennyiben az ország kitettség meghaladja a limitet, a Kockázatkezelési
Igazgatóság értesíti a Cenzúrabizottság tagjait a limittúllépésről, és javaslatot tesz a túllépés
megszüntetésére (például a limit emeléséről, csökkentéséről), vagy a kockázat mérséklésére.
3. Kockázatmérséklésre és a hitelkockázati fedezet alkalmazására vonatkozó szabályok fő
elvei
A biztosítékok alkalmazása lehetőséget nyújt a Bank részére, hogy kockázatvállalás során
felmerülő kockázatait mérsékelje, illetve azokat a lehető legkisebb mértékűre korlátozza. A
Bank a kockázatvállalás fedezetéül a külön szabályzatban definiált biztosítékokat fogad be.
Biztosítékok kikötése minden esetben írásban történik az alábbiak szerint:
a, a kockázatvállalásra vonatkozó szerződésben a Bank rögzíti a biztosítékot vagy
b, külön szerződést kötnek kockázatvállalásra vonatkozó szerződés mellékleteként.
Egy ügyletet egyszerre többféle biztosíték is fedezhet. A hitelszerződésekben kerül, hogy a
Bank a szerződés fennállása alatt jogosult a fedezet kiegészítését vagy más fedezet átadását
kérni az ügyféltől, ha a fedezetségi szint a Bank megítélése szerint az eredeti érték alá
csökkent. A Bank a szerződésben előírja, hogy jogosult kiválasztani, hogy mely sorrendben
fogja követeléseit kielégíteni.
Kockázatvállalás fedezete
A kockázatvállalás fedezete minden olyan meglévő vagy jövőben létrejövő bevétel (cashflow), vagyoni érték vagy egyéb biztosíték, amelynek realizálásával a kockázatvállalás
megtérüléséhez (beleértve a kamat és járulékok fizetését is) szükséges összeg
megszerezhető. A Banknak a kockázatvállalási döntés előkészítését megelőzően kell
beszereznie a fedezetekre vonatkozó okiratokat. Ha ez a hitelbírálatot megelőzően nem
lehetséges, akkor legkésőbb a kockázatvállalási szerződés megkötését megelőzően kell
azokat a Banknak megvizsgálnia.
Elsődleges fedezetnek tekintendő az ügyfél által, az üzleti tevékenysége során normál
menetben realizált árbevétel (cash-flow).
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Másodlagos fedezetként olyan biztosíték értendő, amely realizálása a miatt vált szükségessé,
mert az elsődleges fedezetből a kockázatvállalás megtérülése részben vagy egészben nem
biztosítható.
Jogi biztosíték
A szerződések biztosításának jogi formája a másodlagos fedezetekre vonatkozó
mellékkötelezettségek
kikötése
(jogi
biztosíték).
A
szerződést
biztosító
mellékkötelezettségek jogintézményeit a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.)
szabályozza.
Pénzügyi biztosíték
A jogi biztosítékok mellett az alábbi pénzügyi biztosítékok léteznek, amelyek a
kockázatvállalás megtérülését fokozzák: beszedési megbízás, akkreditív, saját, illetve idegen
váltó, közraktárjegy az adós harmadik személlyel szembeni követelések a bankra történő
átruházása (engedményezés) comfort letter. A hitelkockázat-mérséklés hatásának számítását
a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszerével számítja.
Fedezetértékelés
A fedezetértékelés mindazon hitelezői, kockázatkezelői, jogi, stb. tevékenységet magába
foglal, melyet a Bank a kockázatvállalást megelőzően és a követelés fennállása alatt, a
biztosítékok meglétére, értékére és érvényesíthetőségére vonatkozó vizsgálat érdekében
folytat.
A kockázatvállalásra vonatkozó szerződés fennállása alatt a Bank rendszeresen figyelemmel
kíséri és dokumentálja a szerződésben foglalt feltételek teljesítését, beleértve az ügyfél
pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulását, a biztosítékok meglétét, azok valós értékét és
érvényesíthetőségét. (lásd: hitelezési kockázat azonosítása, mérése)

A. Tőkemegfelelés/Tőkekövetelmények
1. Belső tőke meghatározásának alapelvei
A belső tőkemegfelelés értékelés folyamata mindazon tevékenységeket foglalja magában,
amelyekkel Bank vezető testülete biztosítani tudja, hogy
 az összes lényeges kockázatot megfelelően azonosítja, méri, összesíti és figyeli,
 meghatározza a kockázatok fedezéséhez szükséges belső tőke nagyságát, és
folyamatosan biztosítja, hogy a lényeges kockázatok fedezéséhez megfelelő, a belső
szabályok szerint meghatározott tőkefedezet álljon rendelkezésre,
 hatékony kockázatkezelési rendszert működtessen.
A belső tőkemegfelelés értékelésének folyamata az alábbi elemekből áll:
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Kockázati stratégia meghatározása



Lényeges kockázatok
megállapítása



Egyéb, látens kockázatok, külső tényezők kockázatainak felderítése, stressz tesztek
végzése, és tőkepuffer meghatározása.

meghatározása,

mérése,

figyelése,

tőkeszükséglet

1.1. Hitelezési kockázat
A hitelkockázat a szerződéses partnerek nem- (vagy nem a szerződési feltételek szerinti)
teljesítéséből fakadó, azaz az intézménnyel szemben fennálló (mérlegben lévő vagy
mérlegen kívüli) kötelezettségek teljesítésének mulasztásából eredő, jövedelmezőséget és
tőkehelyzetet érintő veszteségek veszélye.
Mivel a Bank működésének lényeges részét a hitelezési tevékenység teszi ki, ezért az ebből
származó hitelkockázat szem előtt tartása különösen fontos feladat. A hitelezési kockázat
kezelésére a Bank több eljárásrenddel rendelkezik. Ezen kontrollok betartása és
tevékenységek elvégzése a hitelkockázat kezelésének alapvető fontosságú elemei.
A Bank a hitelkockázat tőkekövetelményét sztenderd módszer szerint határozza meg, a
hitelkockázat-mérséklés hatásának számítását a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszerével
számítja. A CRR. előírásait a Bank a tőkekövetelmény számítás során minden esetben
nyomon követi és következetesen alkalmazza. Mivel a lakossági portfolió nem felel meg a
megfogalmazott lakossági kitettségi kategóriába való besorolás feltételeinek, ezért ezek a
kitettségek a vállalkozásokkal szembeni kitettségi kategóriába kerültek besorolásra.
A tőkekövetelmény meghatározása során figyelembe kell venni, hogy a sztenderd módszer
bizonyos kockázatokat alulbecsül. Ezek közé tartozik az MNB mindenkori tájékoztatójában
szereplő kiemelten kezelt kockázatos portfoliók. A Banknak minden esetben gondoskodni
kell arról, hogy a megnevezett portfolióra az MNB előírásainak megfelelő nagyságú többlet
tőkekövetelménnyel rendelkezzen.
1.2. Működési kockázat
Működési kockázat a nem megfelelő belső folyamatok és rendszerek, külső események vagy
a személyek nem megfelelő feladatellátása miatt felmerülő, illetőleg jogszabály, szerződés
vagy belső szabályzatban rögzített eljárás megsértése vagy nem-teljesítése miatt keletkező,
jövedelmezőséget és tőkehelyzetet érintő veszteségek veszélye.
Annak ellenére, hogy a Bank szervezete rendkívül egyszerű és központosított, ennek
hatására az információáramlás rendkívül gyors, illetve a szervezeti folyamatok
áttekinthetősége nagy, mégis fokozott figyelemmel kell lenni a Banki folyamatokra és
eseményekre. A kontroll funkciót a kialakított jelentések köre, a vezetői információs
rendszer, a folyamatokba épített ”négy szem elv”, illetve a belső ellenőrzés rendszere adja.
A működési kockázat számításához a Bank az alapvető mutató módszert alkalmazza.
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1.3. Piaci kockázat (Devizaárfolyam-kockázat)
Piaci kockázat a mérlegen belüli és mérlegen kívüli pozíciókon a piaci árak változásából
(kötvények, értékpapírok, áruk, devizák árfolyamának vagy a pozíciókat érintő kamatlábak
megváltozásából) fakadó veszteségek jelenbeli és/vagy jövőbeli veszélye. A Bank ALCO
bizottsága a rendkívüli helyzeteken felül rendszeresen, negyedévente áttekinti a Bank piaci
kockázatait.
A Bank a devizaárfolyamnak való kitettségét a deviza nyitott pozíciók mértékével, míg a
nyitott pozíció kockázatát/tőkekövetelményét pedig a szabályozásban meghatározott
sztenderd módszer szerint méri.
A 2015-ös üzleti évben a jogszabályok által kötelezővé tett forintosítás hatására a Bank
nyitott pozícióból adódó kitettsége jelentős mértékben redukálódni fog, melynek hatására a
piaci kockázat és a Felügyelet által használni előírt VaR - modellben képezett
tőkekövetelmény nagy-mértékben csökken.
1.4. Reziduális kockázat
A reziduális kockázat annak a kockázata, hogy a hitelintézet által alkalmazott elismert
hitelkockázat mérséklési technikák a vártnál kevésbé bizonyulnak hatékonynak.
A Bank reziduális kockázata elsősorban a befogadott fedezetek (túlnyomórészt ingatlan
fedezetek) minőségének romlásából adódik. A kockázat csökkentése érdekében a Banknak
rendszeresen felméri és ellenőrzi a hitelek fedezetének állapotát. Az ügyletek befogadása
során megvizsgálja a fedezetek értékét, és minden esetben helyszíni felmérést is végez.
Mivel a Bank a kizárólag a lakóingatlanok esetében alkalmazza a kedvezményes kockázati
súlyozás lehetőségét, ezért gondoskodik arról, hogy a CRR előírásainak megfelelően a
lakóingatlan fedezetek becsült értéke ne legyen régebbi 3 évnél.
A Bank külön tőkekövetelményt nem határoz meg a reziduális kockázatokra, a fedezetek
romlásából származó hatást a stressz teszteknél veszi figyelembe.
1.5. Koncentrációs kockázat
A Bank kis számú ügyfélkörére való tekintettel, valamint termékeinek szűkösségéből
adódóan a koncentrációs kockázat kezelése fontos feladat. A Bank folyamatosan nyomon
követi a korábbi pontokban már említett koncentrációk alakulását és limitek segítségével
szabályozza azok kitettségét.
1.6. Országkockázat
A Bank kitettségeinek jelentős része ugyan Magyarországra koncentrálódnak, mégis a Bank
feladata más országokhoz kapcsolódó kitettségeinek a vizsgálata.
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Mivel a Bank nem rendelkezik jelentős külföldi kitettségekkel, így a kockázat szem előtt
tartása mellett azt a nem releváns kockázatok közé sorolja, külön többlet tőkekövetelményt
arra állapít meg.
1.7. Bank könyvi kamatlábkockázat
A kamatlábkockázat azon jelenlegi, illetve jövőbeni kockázatokat jelenti, amelyek az
intézmény jövedelmezőségére, tőkehelyzetére a kamatlábak kedvezőtlen változása esetén
hatnak.
A Bank kamatkockázatát gap elemzéssel és sztenderd kamatláb sokk szerint méri, amely az
eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékének a változását mutatja egy
kamatlábsokk esetén. A banki könyvi kamatkockázat tőkeszükségletét a nettó súlyozott
pozíció összegében állapítja meg.
1.8. Likviditási kockázat
A likviditás vizsgálata során nagy hangsúlyt fektet a források koncentrációjának feltárása, így
a nagybetétesi függés elemzésére, a piaci források meghosszabbításának lehetőségére, az
anyavállalattól történő forrásbeszerzésre (betét elhelyezés, hitelnyújtás, tőkeemelés), illetve
a lejárati összhang (mismatch) elemzésekre. A Banknak a likviditási kockázat kezelésére az
ALCO által jóváhagyott negyedéves likviditási tervet és éves kontingencia tervet kell
készíteni. A kontingencia terv keretein belül a Bank megvizsgálja, hogy bizonyos stressz
helyzetekben milyen forgatókönyv szerint kell intézkedéseket tenni a stabil likviditás
fenntartása érdekében.
A Bank külön tőkekövetelményt nem állapít meg, a likviditási kockázat fedezetét a
megképzett tőkepuffer jelenti.
A CRR-ben megjelölt LCR és NSFR mutatók 2014-es bevezetését követően, minden
negyedévben elkészülő ICAAP jelentés keretében a Bank megvizsgálja a Basel III
szabályozásban megjelölt minimum értékeknek való megfelelést (illetve NSFR esetében a
tervezett mértéket).
1.9. Külső tényezők kockázata
A Bank eredményének stabilitását és a minősített követelések megtérülését jelentős
mértékben befolyásolhatja a külső tényezők kockázata, ideértve az ország helyzetének
változását, a régió viszonylagos gazdasági helyzetét és annak alakulását, a különböző
jogszabályi változásokat, illetve a forrásbevonási lehetőségek szűkülésének kockázatát.
A Bank a külső tényezők kockázatára külön belső tőkeszükségletet nem számol. A külső
tényezők kockázatát a tőkepuffer meghatározásánál veszi figyelembe.
1.10.

Stratégia kockázat

A Bank üzleti és kockázati stratégiáját, terveit a felső vezetése határozza meg. A Bank a
stratégiai kockázatot belső szempontból nehezen megragadható kockázatnak minősíti, mivel

25

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.
www.nhbbank.hu

stratégiáját, belső tőkemegfelelési folyamatát rendszeresen felülvizsgálja, melynek
keretében
 elemzi a stratégiát befolyásoló környezeti és belső feltételezések érvényességét,
szükség esetén módosítja azokat;
 felülvizsgálja a stratégia kockázati elemeit;
 összehasonlítja a tervezett és az aktuális állapotot;
 szükség esetén kiigazítja, módosítja a stratégiát.
A Bank külön nevesített stratégiai kockázattal nem számol. A stratégiai kockázat fedezetét a
tőkepuffer jelenti.
1.11.

Reputációs kockázat

A reputációs kockázat a tőkét vagy a jövedelmezőséget közvetve érintő olyan kockázat,
amely a Bankról kialakult kedvezőtlen fogyasztói, üzletpartneri, részvényesi, befektetői vagy
hatósági véleményből származik, és a Bank külső megítélésének a kívánatos szinttől való
elmaradásában nyilvánul meg.
Tekintettel az egyszerű termékstruktúrára, és ahhoz kialakított sztenderd vagy kvázi
sztenderd feltételrendszerekre és stabil szolgáltatási körre, a Bank reputációs kockázattal
nem számol.
A reputációs kockázat tőkefedezetét a tőkepuffer jelenti.
1.12.

Stressz tesztek alkalmazása

A stressz tesztek végzésének elsődleges célja az, hogy a Bank mérni tudja kockázati
kitettségeinek hatását a stressz helyzetekben, elegendő tőkével rendelkezzen az esetleges
veszteségek fedezésére, és időben intézkedést tehessen a kockázatok csökkentése
érdekében. A számszerűsíthető kockázatok közül a Bank a hitelezési kockázatra,
devizaárfolyam kockázatra, reziduális kockázatra és a bank könyvi kamatkockázatra végez
érzékenységi vizsgálatokat.
a) A hitelezési kockázat érzékenységi tesztjénél a következő tényezők változásának a
hatását kell vizsgálni:
 Az ügyfelek nem fizetésének következtében a tartozásos napok számának
növekedése
 A kedvezőtlen (a forint árfolyamának jelentős gyengülése miatti) árfolyamváltozás, és
 Az ingatlan piaci válság következtében a fedezetek értékének jelentős csökkenése
(reziduális kockázat)
A hitelezési kockázatokkal kapcsolatos stressz teszt miatti tőkekövetelmény 122,17 millió
forint.
b) Devizaárfolyam kockázat (Piaci kockázat)
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A devizaárfolyam változás hatását a hitelezési kockázattal összefüggő stressz teszt során már
vizsgálja a Bank. Azonban az árfolyam változás befolyásolja más kockázati tényezők
alakulását is, így elsősorban a bank nyitott pozícióját. A piaci kockázattal összefüggésben
végzett érzékenységi vizsgálatnál azzal a feltételezéssel kell élni, hogy a forintban kifejezett
deviza nyitott pozíció értéke euróban és svájci frankban 10%-kal, míg minden más deviza
esetében 15%-kal megnő. A tőkekövetelményre gyakorolt hatást a Bank a piaci kockázatokra
végzett sztenderd módszeren alkalmazott stressz teszten keresztül kell mérni. A szükséges
tőkekövetelmény mértéke a normál, valamint stressz állapot közötti tőkekövetelmény
különbözete.
A devizaárfolyam miatti stressz teszt tőkeszükséglete 13,12 millió forint.
c) A kamatlábkockázattal kapcsolatosan végzett stressz tesztet a Bank sztenderd
kamatlábsokkon keresztül méri. Ez alapján a bank nem állapított meg többlet
tőkekövetelményt.
1.13.

Lényeges kockázatok

A Bank lényegesnek minősít minden olyan kockázati típust, amely
•
kockázat fedezetére a minimális tőkekövetelmény számításánál tőkével kell
rendelkeznie;
•
amelyből, származó veszteség mértéke meghaladhatja a szavatoló tőke 2%-át,
•
az MNB a kisintézmények szempontjából általában lényegesnek tartja.
A kockázatok az alábbi kategóriákba sorolandók be:
•
lényeges
•
nem lényeges
•
nem jellemző
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Kockázattal súlyozott kitettségérték kitettségi kategóriánként:
mHUF

2014.12.31
Központi kormányzatok vagy
központi bankok
Regionális kormányzatok vagy
helyi hatóságok

Kitettség eredeti értéke
hitelegyenértékesítési
tényező (CCF) nélkül

Nettó kitettség
(értékvesztéssel és
céltartalékkal
csökkentett) értéke

Kitettség teljesen
korrigált értéke

32 787.7

32 787.7

32 787.7

12.0

12.0

0.2

Multilaterális fejlesztési bankok

Kockázattal súlyozott
kitettségérték

A KKV-szoró utáni,
kockázattal súlyozott
kitettségérték

-

-

12.0

2.4

2.4

0.2

0.2

0.0

0.0

-

-

-

-

-

Nemzetközi szervezetek

-

-

-

-

-

Intézmények

284.6

284.6

284.6

74.3

74.3

Vállalkozások

5 850.2

5 806.3

5 660.6

5 293.3

4 158.7

Lakosság
Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal
fedezett kitettségek

-

-

-

-

-

540.7

539.9

539.9

187.9

171.7

Nemteljesítő kitettségek
Kiemelkedően magas kockázatú
kitettségek

2 895.8

1 835.5

1 800.5

2 083.9

2 083.9

-

-

-

-

-

Fedezett kötvények
Rövid távú hitelminősítéssel
rendelkező intézményekkel és

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kollektív befektetési formák (KBF)

-

-

-

-

-

Közszektorbeli intézmények

Részvényjellegű kitettségek
Egyéb tételek
Összesen

57.0

22.6

22.6

22.6

22.6

1 050.2

993.4

1 174.0

936.0

936.0

43 478.5

42 282.1

42 282.1

8 600.4

7 449.7

(A Bank a CRR 123. cikkben meghatározott Lakossággal szembeni kitettségekkel nem
rendelkezik, mivel a meghatározott követelményeket a portfolió nem teljesíti. A Bank csak a
lakóingatlanok esetében alkalmazza a kedvezményes súlyozás lehetőségét, ezért alacsony
ezen kitettségi osztály súlya.)
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Kitettségek átlagos értékei kitettségi kategóriánként:
mHUF
Átlagos kitettségérték
(2014)

Központi kormányzatok vagy
központi bankok
Regionális kormányzatok vagy
helyi hatóságok
Közszektorbeli intézmények

34 480.9
18.1
0.2

Multilaterális fejlesztési bankok

-

Nemzetközi szervezetek

-

Intézmények

1 973.8

Vállalkozások

6 271.0

Lakosság
Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal
fedezett kitettségek

474.7

Nemteljesítő kitettségek
Kiemelkedően magas kockázatú
kitettségek

3 046.1

Fedezett kötvények
Rövid távú hitelminősítéssel
rendelkező intézményekkel és

-

Kollektív befektetési formák (KBF)

-

Részvényjellegű kitettségek
Egyéb tételek

-

-

33.9
1 156.2

Összesen

47 455.0

(A Bank a CRR 123. cikkben meghatározott Lakossággal szembeni kitettségekkel nem
rendelkezik, mivel a meghatározott követelményeket a portfolió nem teljesíti. A Bank csak a
lakóingatlanok esetében alkalmazza a kedvezményes súlyozás lehetőségét, ezért alacsony
ezen kitettségi osztály súlya.)
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Hitelezési kockázat tőkekövetelménye az egyes kitettségi kategóriákban:
mHUF

2014.12.31

Tőkekövetelmény

Központi kormányzatok vagy
központi bankok
Regionális kormányzatok vagy
helyi hatóságok
Közszektorbeli intézmények

0.2
0.0

Multilaterális fejlesztési bankok

-

Nemzetközi szervezetek

-

Intézmények

5.9

Vállalkozások

332.7

Lakosság
Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal
fedezett kitettségek

13.7

Nemteljesítő kitettségek
Kiemelkedően magas kockázatú
kitettségek

166.7

Fedezett kötvények
Rövid távú hitelminősítéssel
rendelkező intézményekkel és

-

Kollektív befektetési formák (KBF)

-

-

-

Részvényjellegű kitettségek

1.8

Egyéb tételek

74.9

Összesen

596.0

(A Bank a CRR 123. cikkben meghatározott Lakossággal szembeni kitettségekkel nem
rendelkezik, mivel a meghatározott követelményeket a portfolió nem teljesíti. A Bank csak a
lakóingatlanok esetében alkalmazza a kedvezményes súlyozás lehetőségét, ezért alacsony
ezen kitettségi osztály súlya.)
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Kitettségek és egyedi hitelkockázati kiigazítások földrajzi megoszlása
(Általános kockázati kiigazítással nem számol a bank.)
mHUF
Kitettségek és egyedi hitelkockázati kiigazítások földrajzi megoszlása
Magyarország

2014.12.31

Amerikai Egyesült Államok

Olaszország

Belgium

Szlovákia

Összesen

Kitettség
Egyedi hitelkockázati
Kitettség
Egyedi hitelkockázati
Kitettség
Egyedi hitelkockázati
Kitettség
Egyedi hitelkockázati
Kitettség
Egyedi hitelkockázati
Kitettség
Egyedi hitelkockázati
eredeti értéke
kiigazítások
eredeti értéke
kiigazítások
eredeti értéke
kiigazítások
eredeti értéke
kiigazítások
eredeti értéke
kiigazítások
eredeti értéke
kiigazítások
Központi kormányzatok vagy
központi bankok
Regionális kormányzatok vagy
helyi hatóságok

32 787.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32 787.7

-

12.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.0

-

0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.2

-

Multilaterális fejlesztési bankok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nemzetközi szervezetek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézmények

104.0

-

76.2

-

55.4

-

49.1

-

-

-

284.6

-

Vállalkozások

5 841.4

43.9

-

-

-

-

-

-

8.8

-

5 850.2

43.9

Lakosság

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal
fedezett

540.7

0.8

-

-

-

-

-

-

-

-

540.7

0.8

Nemteljesítő kitettségek

2 895.8

1 060.3

-

-

-

-

-

-

-

-

2 895.8

1 060.3

Kiemelkedően magas kockázatú
tételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fedezett kötvények

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rövid távú hitelminősítéssel
rendelkező intézményekkel és

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kollektív befektetési formák (KBF)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57.0

34.5

-

-

-

-

-

-

-

-

57.0

34.5

Egyéb kitettségek

1 050.2

56.9

-

-

-

-

-

-

-

-

1 050.2

56.9

Teljes kitettség

43 289.0

1 196.4

76.2

-

55.4

-

49.1

-

8.8

-

43 478.5

1 196.4

Közszektorbeli intézmények

Részvényjellegű kitettségek

(A Bank a CRR 123. cikkben meghatározott Lakossággal szembeni kitettségekkel nem rendelkezik, mivel a meghatározott követelményeket a portfolió nem teljesíti. A Bank csak a lakóingatlanok esetében alkalmazza a
kedvezményes súlyozás lehetőségét, ezért alacsony ezen kitettségi osztály súlya.)
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Kitettségek és az egyedi hitelkockázati kiigazítások hátralévő futamidő szerinti megoszlása
mHUF

Kitettségek és az egyedi hitelkockázati kiigazítások hátralévő futamidő szerinti megoszlása
Lejárt/Lejárat nélküli
Egyedi
Kitettség hitelkockázati
értéke
kiigazítások

2014.12.31

Központi kormányzatok
vagy központi bankok

260.4

-

Regionális kormányzatok
vagy helyi hatóságok

12.0

-

Közszektorbeli
intézmények

0.2

Multilaterális fejlesztési
bankok

1 hónapon belüli
Egyedi
Kitettség
hitelkockázati
értéke
kiigazítások

3-6 hónapon belüli
Egyedi
Kitettség hitelkockázati
értéke
kiigazítások

6-12 hónapon belüli
Egyedi
Kitettség hitelkockázati
értéke
kiigazítások

1-2 éven belüli
Egyedi
Kitettség hitelkockázati
értéke
kiigazítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nemzetközi szervezetek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézmények

249.8

-

-

-

-

-

-

Vállalkozások

162.2

5.5

-

-

387.1

Lakosság

-

-

-

-

-

-

-

Ingatlanra bejegyzett
zálogjoggal fedezett

-

-

-

-

-

-

116.2

2.5

0.3

1.0

0.1

Nemteljesítő kitettségek
Kiemelkedően magas
kockázatú tételek

Fedezett kötvények
Rövid távú
hitelminősítéssel
rendelkező
intézményekkel és
vállalatokkal szembeni
követelések
Kollektív befektetési
formák (KBF)
Részvényjellegű
kitettségek

2 235.0

956.4

30 640.0

1-3 hónapon belüli
Egyedi
Kitettség hitelkockázati
értéke
kiigazítások

34.8

36.6

1 052.4

0.0

-

2-3 éven belül
Egyedi
Kitettség hitelkockázati
értéke
kiigazítások

4-5 éven belül
Egyedi
Kitettség hitelkockázati
értéke
kiigazítások

5-10 éven belül
Egyedi
Kitettség hitelkockázati
értéke
kiigazítások

10 éven túli
Egyedi
Kitettség hitelkockázati
értéke
kiigazítások

Összes kitettség
Egyedi
Kitettség
hitelkockázati
értéke
kiigazítások

-

-

-

-

-

685.9

-

-

-

32 787.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

284.6

-

609.7

-

653.7

-

601.4

-

158.6

-

902.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.5

0.0

2.4

-

149.6

0.3

222.9

0.5

540.7

0.8

11.5

1.3

18.7

93.9

15.7

483.8

82.5

2 895.8

1 060.3

1 133.1

0.0

1 201.4

3-4 éven belül
Egyedi
Kitettség hitelkockázati
értéke
kiigazítások

0.0

11.7

0.0

2.0

0.0

27.4

-

-

39.8

0.5

9.7

1.3

-

-

2.3

1.1

-

189.5

-

0.7

-

5 850.2

43.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.0

34.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb kitettségek

1 050.2

56.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teljes kitettség

4 016.9

1 053.2

388.1

36.7

-

621.3

17.1

30 677.3

0.3

1 168.6

0.0

661.2

0.5

1 144.7

1.3

1 882.6

1.3

179.6

2.3

1 832.0

10.0

-

57.0

34.5

-

-

1 050.2

56.9

906.2

83.7

43 478.5

1 196.4

(A Bank a CRR 123. cikkben meghatározott Lakossággal szembeni kitettségekkel nem rendelkezik, mivel a meghatározott követelményeket a portfolió nem teljesíti. A Bank csak a lakóingatlanok esetében alkalmazza a
kedvezményes súlyozás lehetőségét, ezért alacsony ezen kitettségi osztály súlya.)
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A hitel-portfolión belüli vállalati (valamint az azokhoz köthető lakossági kitettségek) ágazati
megoszlása:
2014.12.31

HUF

Hitelek ágazati koncentrációja
NACE kód

Nemzetgazdasági ágazat

Tőke kintlévőség

A

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halgazd.

572.2

C

Feldolgozó ipar

356.5

D

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás

-

E

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, hulladékgazdálkodás

230.0

F

Építőipar

626.4

G

Kereskedelem, gépjárműjavítás

567.1

H

Szállítás, raktározás

630.5

I

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

465.3

J

Információ, kommunikáció

436.3

K

Pénzügyi, biztosítási tevékenység

123.1

L

Ingatlanügyek

997.0

M

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

622.3

S

Egyéb tevékenység

43.8

Végösszeg

5 670.5

Koncentráció %
10%
6%
0%
4%
11%
10%
11%
8%
8%
2%
18%
11%
1%
100%

I. pillérben megjelölt kockázati kategóriákra képzett tőkekövetelmény
2014.12.31

mHUF

Kockázati kategória megnevezése

Tőkekövetelmény

Hitelkockázat

597.6

Működési kockázat

131.1

Piaci kockázat

127.6

Pillér I kockázatok összesen

856.3

(A Hitelkockázat a Hitelértékelési korrekciós kockázat (CVA) tőkekövetelményét is magában
foglalja, melynek összege 1.6 millió forint)
A második pillér alatt fedezett kockázatok közül a Felügyelet által megjelölt kockázatos
portfolióra 439,3 millió forint, míg a devizaárfolyam kockázat pótlólagos tőkekövetelménye
miatt 131.7 millió forint pótlólagos tőkét képzett. A Bank a külső tényezők közül a stressz
tesztek vonatkozásában 135.3 millió forint, míg tőkepufferként 42,8 millió forint tőkét
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képzett. Ezek alapján a bank belső tőkeszükséglete 2014. december 31-én 1 605.3 millió
forint volt.
A Bank teljes tőkemegfelelési mutatója 2014. év végén 33,15%, a II. pillér kiigazításaival
együtt mért tőkemegfelelési mutatója 18,88% volt.
B. Hitelkockázati kiigazítás
A Bank a monitoring tevékenysége keretében folyamatosan és rendszeresen figyelemmel
kíséri ügyfelei fizetőképességét és fizetési készségét.
A Bank legalább negyedévente minősíteni köteles minden eszközét, továbbá minden olyan
mérlegen kívüli tételét, amely pénzügyi és befektetési szolgáltatásra vonatkozó szerződés
alapján áll fenn. Minősítési kötelezettség alá tartoznak az eszközök között nyilvántartott
peresített követelések, továbbá minden egyéb, a Bankot érintő peres eljárás perértéke. A
minősítést soron kívül el kell végezni, ha a Banknak a minősítést lényegesen befolyásoló
információ kerül tudomására, mely befolyásolhatja az ügylet megtérülését vagy értékét.
Felszámolási eljárás és csődeljárás megindításakor soron kívül minősíteni kell az ügyfelet a
felszámoló, illetve az ügyfél által készített pénzügyi beszámoló alapján.
A Bank minden egyes ügyfelének, illetve partnerének valamennyi tartozásáról (ténylegesen
fennálló, valamint függő és jövőbeni kötelezettségéről egyaránt), továbbá minősítendő
eszközeiről és befektetéseiről nyilvántartást vezet. Ezek a nyilvántartások képezik az alapját
az értékvesztés vagy visszaírás elszámolásának kockázati céltartalék-képzésének, felszabadításának, valamint felhasználásának, a portfolió-elemzésnek, adatszolgáltatásnak
valamint az auditálásnak. A minősítést a Bank Cenzúrabizottsága tárgyalja és hagyja jóvá.
Fogalmi meghatározások:
Késedelmes kitettség: minden olyan ügyletből eredő kitettség, ahol az esedékesség napjáig a
partner nem teljesíti fizetési kötelezettségét.
Értékvesztett ügylet: melyre a Bank értékvesztést számolt el.
A kockázatvállalások minősítése során a Bank az alábbi szempontokat vizsgálja és mérlegeli
(a 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai szerint):
a) az ügyfél-, illetve partnerminősítés: a pénzügyi, illetve befektetési szolgáltatással érintett
ügyfél vagy partner, illetve az értékpapír kibocsátójának pénzügyi helyzete, stabilitása,
jövedelemtermelő képessége, és az ezekben bekövetkező változások,
b) a törlesztési rend betartása (késedelmi idő): a kintlévőség törlesztésével kapcsolatban
keletkezett tőke- kamat- és költségtörlesztési késedelmek alakulása,
c) az ügyfélhez kapcsolódó országkockázat (politikai kockázatra, transzferkockázatra nézve
egyaránt) és az abban bekövetkezett változás,
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d) a fedezetként felajánlott biztosítékok értéke, a fedezetségi mutató mértéke, a fedezet
mobilizálhatósága, hozzáférhetősége, és az ezekben bekövetkezett változás,
e) a tétel továbbértékesíthetősége, mobilizálhatósága (a piaci kereslet-kínálati viszonyok és
az elérhető piaci árak, a kibocsátó saját tőkéjében való részesedés a befektetés arányában),
f) a tételből adódó veszteségnek minősülő jövőbeni kifizetési kötelezettség.
A Bank minden esetben egyedi értékelést (egyedi hitelkockázati kiigazítást) alkalmaz az
egyes eszközminősítési kategóriákba való besorolás során. Az alkalmazott minősítési
kategóriák (a 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet rendelkezései szerint): problémamentes,
külön figyelendő, átlag alatti, kétes, rossz.
A Cenzúrabizottság dönt az értékvesztés mértékéről is a minősítési kategóriákhoz rendelt
százalékos sávokon belül a várható megtérülésre való tekintettel. Az értékvesztést, illetve
céltartalékot az alábbi mértékek között kell megállapítani:
Minősítési kategória céltartalék,
problémamentes (A)
külön figyelendő (B)
átlag alatti (C)
kétes (D)
rossz(E)

értékvesztés mértéke
0%
1-10%
11-30%
31-70%
71-100%

Hitelminőség romlást szenvedett kitettségek megoszlása 2014. év végén:
mHUF
2014.12.31

Külön figyelendő
Buttó érték

Átlag alatti

Nettó/Könyv
szerinti érték

Buttó érték

Kétes

Nettó/Könyv
szerinti érték

Buttó érték

Rossz

Nettó/Könyv
szerinti érték

Buttó érték

Nem pénzügyi vállalatoknak
nyújtott hitel

234

232

254

215

-

-

290

Háztartásoknak nyújtott hitel

332

323

1 090

915

643

374

372

-

-

-

-

-

-

-

566

555

1 345

1 130

643

374

662

Mérlegen kívüli kitettségek
Összesen

A kitettségek egyéb megoszlásáról szóló táblázatok a korábbi pontokban találhatóak.
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C. Külső hitelminősítő intézetek igénybevétele
A Bank a hitelkockázat tőkekövetelményének számítása során az egyes kitettségi osztályok
esetében a hatályos jogszabályokban meghatározott kockázati súlyokat alkalmazza és a
Felügyelet által elismert Standard’s and Poor, Moody’s vagy Fitch hitelminősítő szervezet
hitelminősítéseit használja fel. Az egyes minősítések alkalmazása és a minősítések CRR
szerinti minősítési osztályokba való besorolása minden esetben megfelel az MNB
állásfoglalása alapján a Felügyelet által korábban kiadott standard megfeleltetésnek.
A Bank az alábbi kitettségi osztályokban rendelkezik olyan kitettséggel, melynél alkalmazott
külső hitelminősítő szervezet általi minősítést:
 Központi kormányzatok vagy központi bankok
 Intézmények
 Közszektorbeli intézmények

Értékvesztés állomány változása a 2014-es üzleti évben
2014
NYITÓ
Felhasználás
Képzés
Visszaírás
Hitelezési veszteség
ZÁRÓ

cég

lakosság

összesen

501 775 096

642 043 202

1 143 818 298

105 584 947
17 895 996
1 719 300

192 663 907
296 041 744
48 957 224
3 780 747

298 248 854
313 937 740
50 676 524
3 780 747

412 366 845

692 683 068

1 105 049 913
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Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt összefoglaló kockázati nyilatkozata

Alulírott, NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39,
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-041371, Adószám: 10343386-244, KSH szám: 10343386-6419-114-01, a továbbiakban: Bank) képviseletében eljárva a Bank
Igazgatóságának 2015. június 09. napján kelt 1/2015(2015.06.09.) határozatában rögzített
előzetes jóváhagyása alapján – figyelemmel az Európai Parlament és Tanács 2013. június 26 i 575/2013/EU rendelete 435. cikk (1) bekezdés f) pontjára - az alábbi
összefoglaló kockázati nyilatkozatot
tesszük.
A Bank által alkalmazott üzleti stratégiához kapcsolódó általános kockázati profil
bemutatása
(A Bank kockázatkezelési elveit, módszereit, és a kockázati stratégia elemeit a 2014. üzleti év
végére vonatkozó Nyilvánosságra Hozatali dokumentum mutatja be)
Kockázati profil
A Bank a belső értékelési eljárás során azonosítja a tevékenysége szempontjából lényeges
kockázatok körét, és ezekből kiindulva határozza meg a kockázati profilját.
A Bank lényegesnek minősít minden olyan kockázati típust, amely
• kockázat fedezetére a minimális tőkekövetelmény számításánál tőkével kell
rendelkeznie;
• amelyből származó veszteség mértéke meghaladhatja a szavatoló tőke 2%-át,
• az MNB a kisintézmények szempontjából általában lényegesnek tartja.
A kockázatok az alábbi kategóriákba sorolandók be:
• lényeges
• nem lényeges
• nem jellemző
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A 2015-ös üzleti tervre vonatkozóan, a lényeges kockázati kategóriák köre nem változik. A
2015-ös évben a Bank tevékenységében nem azonosíthatóak olyan kockázatok, eltekintve a
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külső kockázati tényezők állandó változó hatásaitól, amelyek eddig ne jellemezték volna a
Bank kockázati szerkezetét.
Kockázati étvágy mértékére vonatkozó általános célkitűzés
A Bank belső tőkeértékelési folyamatának biztosítania kell, hogy a Bank szavatoló tőkéje
mindenkor magasabb legyen, mint:


CRR 92.cikkben meghatározott minimum tőkekövetelmény és



a Hpt. 86-96. §-ban megjelölt tőkepufferek, valamint



a Hpt. 79. § (2) b) bekezdés alapján megjelölt Felügyeleti többlet
tőkekövetelmény összege,

de minimum a Hpt.-ben, engedélyezési feltételként megállapított legkisebb jegyzett tőke
összege. A Bank belső értékelése, megítélése szerint a jelenlegi és jövőben felmerülő
kockázatainak fedezéshez a fentiekben meghatározott nagyobb szükséges tőkekövetelményt
is fenntarthat, illetve köteles fenntartani. (Hpt. 97. § (1))
Kockázati étvágy kockázatonként

Kockázat típusa

Kockázati
étvágy,
kockázatvállalási
hajlandóság

Indok

Hitelezési kockázat

Magas

A Bank célja a hitelezési aktívitás növelése,
elsősorban az NHP által nyújtott források
kihasználásán keresztül

Működési kockázat

Alacsony

Alacsony kockázattűrés

Piaci kockázat
(deviza árfolyam
kockázat)

Közepes

Koncentrációs kockázat

Közepes

Nem kereskedési könyvi
kamatlábkockázat

Közepes

A devizaárfolyamok változása folyamatos
kockázatot jelent, azonban a devizahitelek
kivezetése miatt a Bank nyitott pozícióból
származó kockázata csökkenhet a 2015-ös
üzleti év folyamán
A Bank törekvése az hitel és fedezeti
portfolióján belüli diverzifikáció hosszútávú
fenntartására, azonban a Bank méreteiből
adódóan kisebb kitettségek változása is
jelentősen befolyásolhatja a koncentrációt
A fix kamatozású NHP hitelekkel szemben a
betéti oldalon a Bank törekszik az a zárolt
értékpapírok hozamához igazítani a betétes
részére kiajánlott kamat mértékét ezzel
szűkítve a eszköz és forrás oldal közötti
"gap"-et.
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Likviditási kockázat

Magas

A Bank igénybe veszi az MNB által nyújott
NHP forrást, illetve az MV Zrt. és az EXIM Zrt.
által kínált finanszírozási lehetőségeket, ezzel
javítva a Bank forrás ellátottságát. Többnyire
hosszú lejáratú hitelek kihelyezése a
jellemző, így a eszközök-források
viszonylatában lejárati transzformáció
fordulhat elő.

Az egyes kockázati kategóriák értékelése
Hitelezési kockázat
Mivel a Bank működésének lényeges részét a hitelezési tevékenység teszi ki, ezért az ebből
származó hitelkockázat szem előtt tartása különösen fontos feladat. A hitelezési kockázat
kezelésére a Bank több eljárásrenddel rendelkezik, ideértve az ügyfélminősítés-,
fedezetértékelés-, és monitoring rendszerét. Ezen kontrollok betartása és tevékenységek
elvégzése a hitelkockázat kezelésének alapvető fontosságú elemei.
A Bank a hitelkockázat tőkekövetelményét sztenderd módszer szerint határozza meg, a
hitelkockázat-mérséklés hatásának számítását a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszerével
számítja. Ezen kockázattípusra képzett tőkekövetelmény aránya a teljes belső tőkeszükséglet
37,2%-ka (597,6 millió forint). Az üzleti tervben megfogalmazott növekvő hitelezési aktivitás
miatt a tőkekövetelmény a 2015-ös évben tovább növekedhet.
A 2. pillérben megjelölt a Felügyelet által kockázatosnak ítélt portfolióra a Bank a teljes
tőkekövetelmény 27,4%-át (439,3 millió forint), a hitelezési kockázat tőkekövetelményének
73,5%-át képezte meg tőkekövetelményként. A 2015-ös évben a forintosítás hatására, a
devizakitettség csökkenése nyomán a kockázatos portfolión képzett tőkekövetelmény
csökkenhet.
Működési kockázat
A Bank az alapmutató módszert alkalmazza a tőkekövetelmény meghatározása során. 2014es év végén a teljes tőkekövetelmény közel 8,1%-át adta (131,1 millió forint). Ezzel
párhuzamosan nem azonosítható új kockázat, vagy a kockázat jelentős emelkedése.
Piaci kockázat
A Bank folyamatosan nyomon követi ezen kockázati kategória alakulását és kezeli a nyitott
pozícióból származó kockázatokat. Az év végén megképzett tőke a teljes tőkekövetelmény
7,9%-ka volt (127,6 millió forint), mely 2015 folyamán, elsősorban a jogszabályok által
kötelező forintosítás hatására csökkeni fog.
Koncentrációs kockázat:
A 2. pillérben fedezett koncentrációs kockázat alakulására a Bank különös figyelmet fordít és
limiteket állít fel, hogy a kockázatvállalása során, a hitelportfolión belüli diverzifikációt
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folyamatosan fenntartsa. 2014-ben nem került tőkekövetelmény megállapítás erre a
kockázatra.
Nem kereskedési könyvi kamatlábkockázat
A Bank kamatkockázatát gap elemzéssel és sztenderd kamatláb sokk szerint méri, amely az
eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékének a változását mutatja egy
kamatlábsokk esetén. Külön erre a kockázatra a Bank tőkekövetelményt nem állapított meg.
Likviditási kockázat
A likviditás vizsgálata során nagy hangsúlyt fektet a források koncentrációjának feltárása, így
a nagybetétesi függés elemzésére, a piaci források meghosszabbításának lehetőségére, az
anyavállalattól történő forrásbeszerzésre (betét elhelyezés, hitelnyújtás, tőkeemelés), illetve
a lejárati összhang (mismatch) elemzésekre. A CRR-ben megjelölt LCR és NSFR mutatók
2014-es bevezetését követően, minden negyedévben elkészülő ICAAP jelentés keretében a
Bank megvizsgálja a Basel III szabályozásban megjelölt minimum értékeknek való megfelelést
(illetve NSFR esetében a tervezett mértéket). Külön erre a kockázatra a Bank
tőkekövetelményt nem állapított meg.
A Bank által lényeges kockázatként megjelölt kockázati kategóriák esetében a Bank stressz
tesztet végez, mely alapján tőkepuffert képzett 2014 év végén, mely meghaladta a teljes
belső tőkekövetelményének 11%-át (135.3 millió forint). Ez a tartalék biztonságot nyújt a
Bank részére a jövőben felmerülő kockázatokra, és a külső tényezők negatív irányú
változásaira.
A Bank teljes tőkemegfelelési mutatója 2014. év végén 33,15%, a II. pillér kiigazításaival
együtt mért tőkemegfelelési mutatója 18,88% volt.
Kockázatvállalások ellenőrzése
A Bank kockázatvállalási politikája a Hpt. előírásain alapul. Kockázatvállalásai minden
esetben ezek figyelembe vételével történik. A kockázatvállalási politika meghatározza a Bank
által vállalható kockázatok típusát, területeit, a limiteken keresztül korlátozza a vállalható
kockázatok nagyságát, meghatározza a kockázatok nyomon követését, valamint a
kockázatvállalási döntések rendjét és módját.
A Kockázatkezelési Igazgatóság a Bank különböző szervezeti egységi részére eltérő
rendszerességgel (napi, havi, negyedéves) jelentéseket készít a vállalt kockázatok
alakulásáról. A jelentések segítséget nyújtanak a kockázatok mérésére és segítséget adnak a
vezetőség részére a kockázatok korlátozására, és a szükséges intézkedésék meghozatalára.
Negyedéves rendszerességgel összefoglaló jelentés készül a Bank Eszköz- és Forráskezelési
Bizottsága részére a belső tőkekövetelmény számítás módjáról, a jelentős kockázatok
köréről, a kockázati étvágyról és a tőkekövetelmény alakulásáról az egyes kockázati
kategóriánként. A Bank tőkemegfelelése ez alapján nyomon követhető, és a tőkemegfelelési
szabályok betartása ellenőrizhető.
_________________________
Budapest, 2015.06.09.
NHB Növekedési Hitelbank Zrt.
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Nyilatkozat az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. Kockázatkezelési rendszerének
megfelelőségéről

Alulírott, NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-041371, Adószám: 10343386-244, KSH szám: 10343386-6419-114-01, a továbbiakban: Bank) képviseletében eljárva a Bank
Igazgatóságának 2015. június 09. napján kelt 1/2015(2015.06.09.) határozatában rögzített
előzetes jóváhagyása alapján az alábbi

nyilatkozatot
tesszük.

Figyelemmel az Európai Parlament és Tanács 2013. június 26 -i 575/2013/EU rendelete 435.
cikk (1) bekezdés e) pontjára kijelentjük, hogy a Bank által alkalmazott kockázatkezelési
rendszer a Bank profiljának és stratégiájának megfelelő, azok –valamint a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések - figyelembevételével működik, került kialakításra és szükség
szerint kerül felülvizsgálatra.

Budapest, 2015.06.09.

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
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