I/4.
Egyes kockázatos tevékenységekre vonatkozó
szabályoknak való megfelelés
A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. sz.
törvény szabályozza a hitelintézetek egyes kockázatos tevékenységének
limitértékeit, biztonságos működését. Az említett törvénynek való megfelelés
a 2006. december 31-i adatok alapján az alábbiakban összegezhető:
A törvény az egyes kockázatosnak minősülő tevékenységek korlátozásánál a
limitértékek meghatározását a bank szavatoló tőkéjéhez viszonyítottan
határozza meg. A 2006. évi adatok és az előírt számítási metodika alapján a
bank szavatoló tőkéje 124.952. millió Ft, amely a fizetőképesség
számításakor, a limittúllépések tőkekövetelményével módosítva (91 millió Ft)
124.861 millió Ft összegben vehető figyelembe.
A hitelintézeti törvényben előírt limiteknek való megfelelés:
60. § /1-3/.

A bank nem nyújtott belső hitelnek minősülő kölcsönt, csupán
mint munkáltató az alkalmazottai részére a belső szabályzatnak
megfelelően engedélyezett kölcsönt illetve a hitelintézettel
szoros kapcsolatban álló vezető állású személyek részére
kizárólag lakossági kölcsönt.

75. § /1-2/.

A bank, miután az eddigi fizetőképességi mutatója nem haladta
meg a 12%-t, a 2006. évi adózás utáni nyereségéből (annak
10%- át) 2.022 millió Ft általános tartalékot képzett.

76. § /1-2/.

A bank fizetőképességi mutatója az egész év során meghaladta a
törvényben meghatározott minimális értéket. Év végével a
mérleg számadatai alapján, a korrekciós tényezőket is
figyelembe véve a fizetőképességi mutató értéke 11,03,%.

79. § /1/-/2/ A bank egy ügyfél esetében vállalt szavatoló tőkéje 25 %-át
meghaladó kockázatot, azonban figyelembe véve a 80. § /1/
pontja alapján fedezett részt, a kockázat jóval alatta marad a
törvényben meghatározott korlátnak.
79. § /3/

A bank által vállalt nagykockázatok összege nem haladja meg az
előírt limitet, azaz a szavatoló tőke nyolcszorosát.
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79.§ /7/

A bank a Hpt. 79.§. (2) és (7) bekezdésében foglalt
nagykockázati korlátot banki tevékenység miatt nem lépte túl.

83. § /1/

A bank szavatoló tőkéje 15 %-át meghaladó összegű közvetlen
és közvetett tulajdoni hányaddal - a járulékos vállalkozásai
kivételével - egyetlen vállalkozásban sem rendelkezik.

83. § /2/.

A bank - befektetési, illetve járulékos vállalkozásai kivételével, 3
vállalkozásnál rendelkezik a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51
%-át meghaladó tulajdoni hányaddal, a limittúllépés összegét (91
millió forint) szavatoló tőkével fedezte.

83. § /3/.

A bank a mentesített vállalkozásokon túl egyéb vállalkozásokban
nem rendelkezik a szavatoló tőkéje 60 %-át meghaladó
befolyásoló részesedéssel.

84. §

A bank nem banküzemi célú ingatlanbefektetéseinek összege
nem éri el a szavatoló tőke 5 %-át. Ezek az ingatlanok
hitelveszteség elkerülése érdekében kerültek a bank tulajdonába.

85. § /1/.

A bank nettó értéken számított összes befektetése nem haladja
meg a szavatoló tőkéje száz százalékát.

87. § /1/.

A bank a tevékenységével együtt járó valamennyi feltárható és
minősíthető kockázat fedezetére megképezte a szükséges
céltartalékot ill. elszámolta az értékvesztést.

87. § /2/.

Az általános kockázati céltartalék állománya 2006. során nem
változott, összege 1.422 millió Ft.

A bank a limitek meghatározásánál természetesen a kereskedési könyv
tőkekövetelményeit is figyelembe vette.
A bank a jegybank szabályozási körébe tartozó kötelező jegybanki
tartalékolási kötelezettségének, valamint – amíg kötelezettsége volt - a deviza
nyitott pozíció betartására vonatkozó előírásoknak eleget tett.
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