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

adatok HUF-ban 

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

Bruttó könyv 
szerinti érték 

1 34.859.184.100 34.592.157.647 4.749.204.206 2.875.452.553 267.026.453 267.026.453 267.026.453 -119.584.923 -90.560.039 -35.016.887 -39.429.480 -29.024.884 -29.024.884 -29.024.884

2

3

4 27.245.974.098 26.978.947.645 4.749.204.206 1.818.456.491 267.026.453 267.026.453 267.026.453 -106.879.309 -77.854.425 -35.016.887 -26.823.166 -29.024.884 -29.024.884 -29.024.884

5 15.813.107.635 15.546.081.182 1.220.882.959 1.303.976.051 267.026.453 267.026.453 267.026.453 -80.194.617 -51.169.733 -20.459.505 -20.869.989 -29.024.884 -29.024.884 -29.024.884

6 12.899.981.628 12.899.981.628 4.724.194.924 1.793.447.208 -54.727.689 -54.727.689 -34.048.318 -25.854.597

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 

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

Teljesítő Nemteljesítő 

ebből: Lakóingatlannal fedezett

ebből: Nem pénzügyi vállalatok

ebből: Kereskedelmi ingatlannal fedezett

Bruttó könyv szerinti érték

Nemteljesítő 
kitettségek
beáramlásai

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 

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 



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

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) 31 34.859.184.100 34.859.184.100 34.588.880.203 270.303.897

3 ebből: Háztartások

4     ebből: Lakóingatlannal fedezett

5 ebből: Nem pénzügyi vállalatok 27.245.974.098 26.975.670.201 270.303.897

6     ebből: Kis- és középvállalkozások 15.813.107.635 15.542.803.738 270.303.897

7     ebből: Kereskedelmi ingatlannal 
fedezett 12.899.981.628 12.629.677.731 270.303.897

adatok HUF-ban 

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



EN
ANNEX IV

3. sz. sablon: Információk azon újonnan keletkeztetett hitelekről és előlegekről, amelyeket a Covid19-válságra válaszul bevezetett, újonnan alkalmazandó állami kezességvállalási programok keretében nyújtottak

adatok HUF-ban

a b c d

A garancia legmagasabb 
figyelembe vehető összege Bruttó könyv szerinti érték

ebből: átstrukturált Kapott állami 
kezességvállalások

Nemteljesítő kitettségek
beáramlásai

1 Állami kezességvállalási programok hatálya alá tartozó, újonnan 
keletkeztetett hitelek és előlegek

665.772.198 599.194.978

2 ebből: Háztartások

3 ebből: Lakóingatlannal fedezett

4 ebből: Nem pénzügyi vállalatok 665.772.198 599.194.978

5 ebből: Kis- és középvállalkozások

6 ebből: Kereskedelmi ingatlannal fedezett

Bruttó könyv szerinti érték

Cél: áttekintés nyújtása a Covid19-válságra válaszul bevezetett állami kezességvállalási programok hatálya alá tartozó, újonnan keletkeztetett hitelekről és előlegekről.
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