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Kódlisták az 12EA Összevont alapú felügyelet alá „bevont” vállalkozások  táblához 

 
 
„c) Kódjel” oszlop: 

H = hitelintézet 

Pv = pénzügyi vállalkozás 

Bv = befektetési vállalkozás 

Jv = járulékos vállalkozás 

Ak = befektetési alapkezelő 

Bi = biztosító 

Ny = nyugdíjpénztár 

Ho = pénzügyi holding társaság, vegyes pénzügyi holding társaság 

E = egyéb 

 

„d) Bevonás jogcíme” oszlop: 

1 = a bevont vállalkozás olyan hitelintézet, befektetési vállalkozás, az 575/2013 EU Rendelet 
(továbbiakban: CRR) 4. cikk 26. pontja szerinti pénzügyi vállalkozás1, vagy járulékos vállalkozás, amely 
a tagállami anyavállalat leányvállalata vagy abban a tagállami anyavállalat részesedési viszonnyal 
rendelkezik 

2 = a bevont vállalkozás pénzügyi holding társaság2 anyavállalat vagy vegyes pénzügyi holding 
társaság3 anyavállalat vagy ezek olyan leányvállalata, amely hitelintézet, befektetési vál lalkozás, a 
CRR 4. cikk 26. pontja szerinti pénzügyi vállalkozás, vagy járulékos vállalkozás 

3 = a bevonásra a Hpt. 172. § (4) bekezdése szerinti szoros kapcsolat alapján  az „1” és „2” jelölés alá 
nem tartozó egyéb okból kerül sor 

4 = a bevont vállalkozás felett az ellenőrző befolyás tőkekapcsolat nélkül (Hpt. 6. § 18. pont d) alpont) 
valósul meg 

 

„e) Konsz. módszer” oszlop: 
 
T = a Számv. tv 122. § (2) bekezdése szerinti teljes konszolidáció 
R = „tőkerészesedés” (a Számv. tv közös vezetésű vállalkozások konszolidálására vonatkozó, a 
tőkerészesedés arányában történő konszolidáció)  
U = „társult” konszolidáció (a Számv. tv. társult vállalkozások konszolidálására vonatkozó szabályai 
szerinti konszolidálás) 
F = a tőkekapcsolat nélküli, MNB által megállapított módszertanú konszolidáció  

                                                                 
1 pénzügyi vállalkozás (CRR 4. cikk (1) 26. pont): olyan, a tagállami anyaintézménytől eltérő vállalkozás, amelynek fő tevékenysége tulajdoni 
részesedések megszerzése vagy a 2013/36/EU irányelv I. mellékletének 2 -12. és 15. pontjában felsorolt tevékenységek közül egy vagy több 
folytatása, ideértve a pénzügyi holding társaságokat, a vegyes pénzügyi holding társaságokat, a belső piaci pénzforgalmi szol gáltatásokról 
szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 szerinti pénzforgalmi intézményeket és a vagyonkezelő 
társaságokat; nem tartoznak azonban ide a 2009/138/EK irányelv 212. cikke (1) bekezdésének  f) pontjában meghatározott biztosítói 
holding társaságok és a  g) pontjában meghatározott, vegyes tevékenységű biztosítói holding társaságok 
2 pénzügyi holding társaság: CRR. 4. cikk 20. pont  
3 vegyes pénzügyi holding társaság: CRR 4. cikk 21. pont  


