BCAB
BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA
(CA)



SOR
MEGNEVEZÉS
HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK
BCAB2
TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE
=BCAB21+BCAB22+BCAB23+BCAB24 + BCAB26 
Bszt. 105. § (1) bekezdés
BCAB21
ÖSSZES TŐKEKÖVETEL-MÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA
=BCAB211+BCAB212

BCAB211
Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye 
A hitelkockázat SA módszer szerinti tőkekövetelménye minden kitettségi osztályra vonatkozóan.  
=(BCAB21111 vagy (BCAB21112+ +BCAB21113)) +BCAB2112 
A Bhkr. 4-35. §
BCAB21111
SA módszer tőkekövetel-ménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozí-ció nélkül) 
= BCAB2111101+ BCAB2111102+ BCAB2111103+ BCAB2111104+ BCAB2111105+ BCAB2111106+ BCAB2111107+ BCAB2111108+ BCAB2111109+ BCAB2111110+ BCAB2111111+ BCAB2111112+ +BCAB2111113+BCAB2111114+ BCAB2111115,
illetve = CS0, n
Bhkr. 4-15. § és 35.§
BCAB2111101
Központi kormányok és központi bankok
= B1CS0,n 
BCAB2111102
Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok
= B2CS0,n 
BCAB2111103
Közszektorbeli intézmények
= B3CS0,n 
BCAB2111104
Multilaterális fejlesztési bankok
= B4CS0,n 
BCAB2111105
Nemzetközi szervezetek
= B5CS0,n 
BCAB2111106
Intézmények
= B6CS0,n 
BCAB2111107
Vállalkozások
= B7CS0,n 
BCAB2111108
Lakosság
= B8CS0,n 
BCAB2111109
Ingatlannal fedezett követelések
= B9CS0,n 
BCAB2111110
Késedelmes tételek 
= B0CS0,n 
BCAB2111111
Felügyelet által kiemelten kockázatosnak minősített kategóriába tartozó tételek
= B11CS0,n
BCAB2111112
Fedezett kötvények
= B12CS0,n 
BCAB2111113
Intézménnyel, vállalkozással szemben fennálló rövid lejáratú követelések 
= B13CS0,n 
BCAB2111114
Kollektív befektetési értékpapírok 
= B14CS0,n 
BCAB2111115
Egyéb tételek 
= B15CS0,n 
BCAB2112
Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetel-ménye
B1SECSA0,u + B2SECSA0,u
BCAB212
IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye (értékpapíro-sított pozíció nélkül)
=BCAB2121+BCAB2122+BCAB2123+BCAB2124+ BCAB2125 
A Bhkr. altáblákban hivatkozott paragrafusai
BCAB2121
FIRB módszer tőkekövetel-ménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyen-értékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül)
= BCAB212101+BCAB212102+BCAB212103
Bhkr. 41-115. § és a Bhkr. altáblákban hivatkozott további paragrafusai
BCAB212101
Központi kormányok és központi bankok
= BC1CIF0,r 
BCAB212102
Intézmények
= BC2CIF0,r 
Bhkr. 45. § szerinti kitettség
BCAB212103
Vállalkozások
= BC3CIF0,r 
BCAB2122
AIRB módszer tőkekövetelmé-nye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapí-rosított pozíció nélkül)
=BCAB212201+BCAB212202+ +BCAB212203+ BCAB212204
Bhkr. 64. § (4) bekezdés, 65. § (3) bekezdés, 68. § (4) és (5) bekezdések, 94. § (5) és (6) bekezdések, 100-102. §-ok, 127. §, és a Bhkr. altáblákban hivatkozott paragrafusai
BCAB212201
Központi kormány és központi bank
= BC1CIA0,r
BCAB212202
Intézmények
= BC2CIA0,r
Bhkr. 45. § szerinti kitettség
BCAB212203
Vállalkozások
= BC3CIA0,r
BCAB212204
Lakosság
= BC4CIA0,r
BCAB2123
 Részesedések IRB módszer szerint tőkekövetelménye
= BCQ0,k
A Bhkr. altáblákban hivatkozott paragrafusai
BCAB2124
Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye
B1SECIRB0,x+ B2SECIRB0,x
BCAB2125
Egyéb, nem hitelkötelezett-séget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye
 Bhkr. 37. §
BCAB22
ELSZÁMOLÁSI/ SZÁLLÍTÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE
= BCTS1, c 
Kkr. 30. § és 6. melléklet szerint
BCAB23
ÖSSZES TŐKEKÖVETEL-MÉNY A POZÍCIÓ-, DEVI-ZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA
= BCAB231+ BCAB232 

BCAB231
Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat sztenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként
= BCAB2311+BCAB2312+BCAB2313+
+BCAB2314
A Kkr. altáblákban hivatkozott paragrafusai
BCAB2311
Kereskedési célú, hitelvi-szonyt megtestesítő értékpapí-rok
= BM1T1,j 
BCAB2312
Részvények
= BM2R1,h 
BCAB2313
Deviza
= BM3D01,m
BCAB2314
Áruk
= BM4A1,i 
BCAB232
Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső modell szerinti tőkekövetelménye
= BM5M1,e 
BCAB24
ÖSSZES TŐKEKÖVETEL-MÉNY A MŰKÖDÉSI KOC-KÁZATRA
= BCAB241+BCAB242+BCAB243
a Bmkr. szerint
   
BCAB241
Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer)
= BOP1,g 
BCAB242
Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer)
= BOP2,g 
BCAB243
Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény 
(AMA módszer)
= BOP3,g 
BCAB26
EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY
= BCAB261
BCAB261
Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet 
Az érték ≥ 0
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2007. évi LII. tv. 80. § (1)-(6) bekezdések
BCAB3
ÖSSZEGZŐ ADATOK

BCAB31
Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekö-vetelmények előtt
= BCAA1-(BCAB2-BCAB26)
BCAB311
Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt 
= BCAA1/(BCAB2-BCAB26)*8%
Lásd BCAB321 algoritmusát, ahol a számláló és nevező tartalmát a BCAB31 értékének meghatározásához szükséges szavatoló tőke és tőkekövetelmény értékek tartalmazzák.
BCAB32
Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetel-mények után
= BCAA1-BCAB2
BCAB321
TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után
= (BCAA1/BCAB2) *8 (%)
A tőkemegfelelés szabályozása a minimális szavatolótőke-szükségletnek megfelelő TMM a Bszt. 2. melléklet 21. pontja 
BCAB33
FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYE-LEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ-EN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE
Bszt. 105. § (5) bekezdés
A felügyeleti felülvizsgálat (SREP) előírásainak figyelembevételét követően rendelkezésre álló szavatoló tőkét a felügyeleti vizsgálatot záró prudenciális levél (szükség esetén határozat) előírásainak megfelelően kell meghatározni. 
Az első felügyeleti felülvizsgálat időpontjáig a BCAA1 sorban szereplő, rendelkezésre álló szavatoló tőke összegét kell szerepeltetni.
BCAB3301
FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYE-LEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY
Bszt. 162. § szerinti felügyeleti felülvizsgálat keretében, legfeljebb a 164. § (1) bekezdés t) pontjában rögzített mértékű többlet-tőkekövetelmény
A tőkekövetelményt a felügyeleti vizsgálatot záró prudenciális levél (szükség esetén határozat) előírásainak megfelelően kell meghatározni. A többlettőke előírást a Felügyelet a teljes minimális tőkekövetelmény (Bszt. 105. § (1) bekezdés b) pontjában, vagy az egyes kockázatok, illetve érintett portfóliók tőkekövetelménye %-ában) adja meg. A BCAB3301 sorban szereplő értéket a %-os tőketöbblet előírásainak megfelelően kell kiszámítani és ezt a %-os emelést a következő felülvizsgálatig folyamatosan be kell tartani.
Az első felügyeleti felülvizsgálat időpontjáig a BCAB2 sorban szereplő minimális szavatoló tőkeszükséglet összegét kell szerepeltetni.
BCAB331
Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírá-sainak figyelembevételét követően
= BCAB33-BCAB3301
BCAB332
Tőkemegfelelési index fel-ügyeleti felülvizsgálat előírásai-nak figyelembevételét követően
= (BCAB33/BCAB3301) *100 (%)

BCAB333
TMM felügyeleti felülvizs-gálat előírásainak figyelembe-vételét követően
=( BCAB33/BCAB3301) *8 (%)

BCAB34
BELSŐ TŐKEMEGFELE-LÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE
Az első ICAAP-ot megelőzően a cella értéke nulla.
BCAB3401
BELSŐ TŐKEMEGFELE-LÉS ÉRTÉKELÉS (IAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE 
Bszt. 106. §
A belső tőkemegfelelés értékelés (ICAAP) során meghatározott szavatoló tőkeszükségletet kell a sorban megjeleníteni.
Az első ICAAP-ot megelőzően a cella értéke nulla.
BCAB341
Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően
= BCAB34-BCAB3401
BCAB342
Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően
= (BCAB34/BCAB3401) *100 (%)

BCAB343
TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően
= (BCAB34/BCAB3401) *8 (%)


