
1. sz. sablon: A jogszabályon alapuló és nem jogszabályon alapuló fizetési moratóriumok hatálya alá tartozó hitelekre és előlegekre vonatkozó információk

a b c d e f g h i j k l m n o

Bruttó könyv 

szerinti érték 

1 68.555.992.658 68.324.793.454 11.158.034.654 231.199.204 170.595.149 231.199.204 -239.728.107 -238.145.255 -168.100.078 -1.582.852 -1.582.852

2

3

4 59.011.209.307 58.780.010.102 9.863.561.435 231.199.204 170.595.149 231.199.204 -198.979.032 -197.396.180 -131.136.707 -1.582.852 -1.582.852

5 22.325.329.530 22.094.130.326 440.613.911 231.199.204 170.595.149 231.199.204 -63.227.583 -61.644.731 -22.295.555 -1.582.852 -1.582.852

6 21.264.741.187 21.264.741.187 2.144.171.295 -44.539.020 -44.539.020 -32.169.610

Halmozott értékvesztés, a hitelkockázat-változásból származó negatív valósérték-változás halmozott összege 

Teljesítő Nemteljesítő 

ebből: Lakóingatlannal fedezett

ebből: Nem pénzügyi vállalatok

ebből: Kis- és középvállalkozások

Moratórium hatálya alá tartozó hitelek és 

előlegek

ebből: Háztartások

Cél: áttekintést nyújtani a Covid19-válságra tekintettel alkalmazott fizetési moratórium hatálya alá tartozó hitelek és előlegek hitelminőségéről, az EBA/GL/2020/02 iránymutatásoknak megfelelően.

Teljesítő Nemteljesítő 

ebből: Kereskedelmi ingatlannal fedezett

Bruttó könyv szerinti érték

Nemteljesítő 

kitettségek

beáramlásai

Ebből:

átstrukturá

lási 

intézkedés

sel érintett 

kitettségek

Ebből:

Instrumentumok, 

amelyek 

hitelkockázata 

jelentősen növekedett 

a kezdeti megjelenítés 

óta, de amelyek nem 

váltak értékvesztetté 

(2. szakasz)

Ebből:

átstrukturálási 

intézkedéssel érintett 

kitettségek

Ebből:

Nem valószínű, 

hogy fizet – nem 

késedelmes vagy 90 

napot meg nem 

haladóan 

késedelmes 

Ebből:

átstrukturálási 

intézkedéssel 

érintett 

kitettségek

Ebből:

Instrumentumok, 

amelyek 

hitelkockázata 

jelentősen 

növekedett a kezdeti 

megjelenítés óta, de 

amelyek nem váltak 

értékvesztetté 

(2. szakasz)

Ebből:

átstrukturálási 

intézkedéssel 

érintett 

kitettségek

Ebből:

Nem 

valószínű, 

hogy fizet – 

nem 

késedelmes 

vagy 90 napot 

meg nem 

haladóan 

késedelmes 



a b c d e f g h i

1

Hitelek és előlegek, amelyek 

tekintetében felajánlották a 

moratóriumot

2
Moratórium hatálya alá tartozó hitelek 

és előlegek (megadott)
48 68.555.992.658 68.555.992.658 68.555.992.658

3 ebből: Háztartások

4     ebből: Lakóingatlannal fedezett

5 ebből: Nem pénzügyi vállalatok 59.011.209.307 59.011.209.307

6     ebből: Kis- és középvállalkozások 22.325.329.530 22.325.329.530

7
    ebből: Kereskedelmi ingatlannal 

fedezett
23.264.741.187 23.264.741.187

2. sz. sablon: A jogszabályon alapuló és nem jogszabályon alapuló fizetési moratórium hatálya alá tartozó hitelek és előlegek részletezése a moratórium hátralévő futamideje alapján

Cél: áttekintést nyújtani a jogszabályon alapuló és nem jogszabályon alapuló fizetési moratórium hatálya alá tartozó hitelek és előlegek volumenéről az EBA/GL/2020/02 iránymutatásokkal összhangban, e 

moratóriumok hátralevő futamideje szerint.

Ebből: 

lejárt

A moratórium hátralevő futamideje

<= 3 hónap
> 3 hónap

<= 6 hónap

> 6 hónap

<= 9 hónap

> 9 hónap

<= 12 

hónap

> 1 év

Az ügyfelek 

száma Ebből: 

jogszabályon alapuló 

moratórium

Bruttó könyv szerinti érték
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