
Bázel / CRR-CRD / ICAAP-SREP 
tanácsadás 

A szigorodó szabályozásnak, illetve a változó felügyeleti 
elvárásoknak és fókusznak (a SREP és így az ICAAP folyamat 
fókusza is folyamatosan fejlődik és pontosodik) való megfelelés 
nagy terhet jelent a bankszektor számára, a megfelelés 
költségei az eredményre nagy hatással vannak. A változások 
ugyanakkor magukban hordozzák a sikeres banki működés 
jövőképét is, aminek megértése és megvalósítása megteremti 
a hosszú távon nyereséges banküzem esélyét, ezért érdemes 
és fontos vele behatóan foglalkozni. A kockázatkezelési és 
kockázatvállalási képességek minőségi fejlesztése jelentős 
mértékben hozzájárulhat a hosszú távú profitabilitás eléréséhez. 
A bázeli irányelvek alkalmazásában, illetve ICAAP és SREP 
témakörökben és iparági gyakorlatokban jártas szakembereinkkel 
a jelenlegi gyakorlat áttekintésével, a fennálló eltérések és 
hiányosságok feltárásával/elemzésével, illetve a felmerülő 
feladatok gördülékeny implementálásának támogatásával 
segítjük ügyfeleinket. Tanácsadási szolgáltatásaink célja azon 
lehetőségek feltárása is, amelyek kiaknázása – a szabályozói 
megfelelés elérése és erősítése mellett – hozzájárulhat 
ügyfeleink üzleti céljainak megvalósulásához is.
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A Bázel III és annak európai implementálását szabályozó CRD IV – CRR a korábbi 
szabályozáshoz képest szigorúbb és átfogóbb követelményeket támasztott a kockázatkezelés, 
tőke- és likviditásmenedzsment, felügyeleti riporting terén. A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság 
(BCBS) 2017. decemberében kiadta a Bázel III. felülvizsgálatával kapcsolatos ajánlását, amely 
több területen is újragondolta a korábbi szabályozást. Az új szabályozás következtében több 
banknak is magasabb minimális tőkekövetelménynek kell megfelelnie majd. A magasabb 
minimális tőkekövetelmény szintet néhány bank már most is teljesíti, azonban azok, 
akik nem, a közeljövőben komoly döntések előtt állnak. A legtöbb banknak viszont nem 
a magasabb szintű tőkekövetelmény jelenti az igazi kihívást, hanem az adatok, illetve 
rendszereik aktualizálása, illetve többek között a belső és külső jelentési kötelezettségek 
módosítása. Továbbá a bankoknak el kell dönteniük, hogy továbbra is használnak-e belső 
modell alapú megközelítést (ahol még elérhető), illetve milyen változtatásokat alkalmaznak 
eszközállományuk összetételében a kockázati súlyok változásának hatásai miatt.

Mindezek mellett az Európai Unió kiadta a CRD V / CRR II-es jogszabálycsomagját, amely 
bizonyos kivételekkel 2021. június 28-án lép hatályba. Ez még alapvetően nem tartalmazza 
a BCBS 2017. decemberi módosítási javaslatait (szabályozás nagyrészt a tőkeáttételi mutató 
kivételével a 2016-ban nemzetközi szinten meghatározott elemeken alapul), de a jelenlegi 
előírásokhoz képest ez is jelentős számú módosítást tartalmaz.
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Szolgáltatásaink: 

Tőkekövetelmény számítása, kockázati súlyok, 
illetve a saját tőke meghatározása:

 – Az intézmény által jelenleg alkalmazott tőkeelemek 
megfelelőségi vizsgálata

 – A tőkeelemekből érvényesíthető levonások 
alkalmazásának értékelése, jogszabályi 
megfelelőség vizsgálata

 – Átmeneti rendelkezések alkalmazásának 
értékelése, hatásvizsgálat

 – A tőketervezési folyamatok támogatása, 
tőkeszükséglet-számítás hatékonyságának 
értékelése

 – A saját tőkét érintő tervezett szabályváltozások 
várható hatásainak értékelése

 – A kockázattal súlyozott eszközérték (RWA) 
számítási folyamatok/eljárások továbbfejlesztése

 – Credit Valuation Adjustment (CVA) számítás 
eljárásainak implementálása

 – A CRR alatt felülvizsgált, hitelkockázatot mérséklő 
technikák alkalmazhatóságának értékelése, a 
figyelembe vehető fedezetek körének felülvizsgálata 
(például kereskedelmi ingatlan), LGD-becsléshez 
felhasználható fedezetek körének szélesítése

 – A tőkeszámító rendszerek/eszközök átalakításához 
kapcsolódó funkcionális specifikáció készítése, 
implementáció szakértői támogatása

 – Szabályzatok felülvizsgálata, módosuló 
követelményekkel való kiegészítése (például 
nagykockázat-vállalás, modellek változtatása)

 – A tervezett szabályváltozások várható hatásainak 
értékelése

ICAAP keretrendszer felülvizsgálatának 
támogatása:

 – Meglévő ICAAP keretrendszer, illetve kapcsolódó 
szabályzatok felülvizsgálata, validálása

 – Kockázati étvágy és kockázati stratégia, illetve az 
ehhez kapcsolódó belső kontrollok felülvizsgálata

 – Hitelkockázat, piaci kockázat és működési 
kockázat mérésével, kezelésével és kockázati 
modellek kialakításával, validációjával kapcsolatos 
tanácsadás

 – Kockázatkezelési rendszerek és módszerek 
felülvizsgálata, új módszerek kialakításában 
támogatás nyújtása

 – 2. pilléres tőkeszükséglet-számítási folyamat 
felülvizsgálata, számítások hatékonyságának 
áttekintése és a tőkeszámítás automatizálásában 
támogatás nyújtása

Szervezeti felépítésre, vezetőségre, 
kockázatkezelésre és irányításra vonatkozó 
előírások:

 – A CRD IV által a bizottságok (javadalmazási, jelölő 
és kockázati bizottság) tagjaira megfogalmazott 
követelmények teljesítésének értékelése

 – A banki vezetésre vonatkozó szabályozások 
kialakításában való részvétel (vezetők 
kiválasztása, díjazása, bizottsági struktúra 
kialakítása, vezetőség diverzitására vonatkozó 
alapelvek kialakítása)

 – Kockázat érzékeny javadalmazási politika 
kialakítása/fejlesztése

 – Az átfogó kockázatirányítási keretrendszer áttekintése 
és finomhangolása a kockázati bizottságra 
vonatkozó előírások figyelembe vétele mellett

 – Vezetők kockázati és szabályozói fókuszú, valamint 
ICAAP témájú oktatása, képzése

 – Szervezeti kockázat- és ICAAP tudatosság, illetve az 
üzleti és kockázati terület összhangjának erősítése

Likviditásmenedzsment:

 – Az LCR-mutató számításával kapcsolatos 
módszertan felülvizsgálata, ami magában foglalja 
a magas minőségű likvid eszközök definiálását, 
a forráskiáramlások és eszközbeáramlások 
definiálását a kapcsolódó szabályrendszer 
figyelembe vétele mellett

 – Az LCR-mutatóra vonatkozó felügyeleti jelentés 
kialakításának/ automatizálásának támogatása

 – Az NSFR-mutató számítási módszertanának 
felülvizsgálata, ami magában foglalja a szükséges 
stabil finanszírozási elemek és a rendelkezésre 
álló stabil finanszírozási elemek definiálásának 
kérdéseit

 – Az addicionális likviditásmonitoring – mérőszámok 
számítási módszertanának kidolgozása/
felülvizsgálata

 – A kapcsolódó jelentések elkészítésének/
automatizálásának támogatása

 – Stresszteszt-forgatókönyvek kidolgozása

Helyreállítási terv, MREL:

 – Helyreállítási terv felülvizsgálata

 – Helyreállítási terv kialakítása

 – Szavatoló tőkére és leírható vagy 
átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek (MREL) való 
megfelelés támogatása
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Kockázatok nyilvánosságra hozatala:

 – A kockázatokra vonatkozó nyilvánosságra hozatali 
követelményeknek való megfelelés értékelése, 
GAP-elemzés készítése

 – Az MNB 2017-es ajánlására is tekintettel az új 
nyilvánosságra hozatali szabályoknak megfelelő 
adatkör és jelentési minták kialakításának 
támogatása

 – Nyilvánosságra hozatali dokumentum előállításának 
az automatizálása

Üzleti alkalmazás, a kockázatkezelés és 
tőkemenedzsment fejlesztése/ optimalizációja:

 – Termékmix-optimalizáció a kis RWA-igényű 
termékek előnyben részesítésével

 – Több éves tőke-megfelelési hatáselemzés és 
tőketerv készítése az üzleti tervek, a fokozatosan 
növekvő tőkekövetelmények, a tőkepufferek és 

különböző gazdasági/ üzleti szcenáriók figyelembe 
vételével

 – Kockázat-csökkentési és RWA- optimalizációs 
lehetőségek feltárása a változó szabályozói 
követelmények tükrében

 – Mérlegszerkezet- és likviditási pozíció - tervezés, 
szimuláció

 – Átfogó likviditási kockázatkezelési keretrendszer 
kialakításának/fejlesztésének támogatása

 – Integrált – a profitabilitási, tőke- megfelelési, 
likviditási szempontokat egyaránt figyelembe vevő 
– tervezési rendszer kialakításának elősegítése

 – Kockázatalapú árazás továbbfejlesztésének 
támogatása

 – Kockázati riporting fejlesztése az 
információtartalom és vizualizációs technikák 
korszerűsítésével
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Jelentési követelmények :

 – Tervezés és számítási módszertan kialakítása a jelentési követelményekkel kapcsolatosan: tőkeáttételi ráta, 
meg nem terhelt eszközök, nagykockázat, ingatlanfedezetű kitettségekhez kapcsolódó veszteségek

 – A COREP-jelentést előállító eszközök elkészítésének/automatizálásának támogatása, kitöltéssel kapcsolatos 
kérdésekben való támogatás

 – COREP-FINREP közötti rekonsziliáció elvégzése, összhang megteremtésében tanácsadás nyújtása

Likviditási előírások:

A likviditási sztenderdek és addicionális likviditás-
monitoring- mérőszámok további olyan korlátokat 
jelentenek, amelyek a bankok jövedelmezőségét 
negatívan érintik. A likviditási előírásoknak való 
megfelelés a bankok likviditási pozíciójának 
újragondolását teszi szükségessé, amely a 
magas minőségű likvid eszközök állományának a 
növeléséhez és stabilabb finanszírozási források 
igénybe vételéhez vezet.

Tőkemegfelelés:

A tőkemegfelelés területén a CRR-szabályozás 
amellett, hogy szigorúbb definíciót fogalmazott 
meg a szavatoló tőke számítása során 
figyelembe vehető tőkeelemekkel kapcsolatban, 
a kockázattal súlyozott eszközérték számítására 
vonatkozó szabályokat is tovább finomította és 
szigorította. A tőkeáttételi korlát – mint nem 
kockázat alapú mérőszám – alkalmazásának célja 
a hitelintézet és a pénzügyi rendszer egészére 
vonatkozó túlzott tőkeáttétel kialakulásának 
megelőzése. Mindezek a CRD IV-ben 
alkalmazandó addicionális tőkepufferekkel 
együttesen jelentős hatást gyakorolnak az 
intézmények tőkemegfelelésére.



Rakó Ágnes  
partner 
M: +36 70 370 1792  
E: agnes.rako@kpmg.hu 

KPMG.hu

Szalai Péter  
igazgató 
M: +36 70 370 1739 
E: peter.szalai@kpmg.hu 

Szabolcs Gergely 
szenior menedzser 
M: +36 70 370 1648  
E: gergely.szabolcs@kpmg.hu 

Wieder Gergő  
menedzser 
M: +36 70 333 1471  
E: gergo.wieder@kpmg.hu

Kapcsolat:

Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. Társaságunk ugyan törekszik 
pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. Társaságunk nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő 
károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik társaságunknak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást.  
A KPMG név, a KPMG logó a KPMG International lajstromozott védjegye. 

© 2019 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International 
Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.

Miért a KPMG?

Kiemelkedő referenciák

 – A KPMG kiemelkedő referenciákkal 
rendelkezik a magyar és nemzetközi pénzügyi 
szektor meghatározó szereplőinél a bázeli 
szabályoknak való megfeleléssel és a pénzügyi 
kockázatkezeléssel kapcsolatos tanácsadás 
területén is. A pénzügyi szolgáltatási szektor 
sajátosságainak ismeretére alapozva, a KPMG 
nemzetközi tudásbázisát is hasznosítva a 
mindennapi gyakorlatban jól alkalmazható praktikus 
tanácsokkal segítjük ügyfeleinket. 

Naprakészség és nemzetközi háttér

 – Hazai és nemzetközi szakmai publikációkkal, 
valamint a pénzügyi szektor aktuális helyzetére 
vonatkozó szakértői rendezvényekkel és 

oktatásokkal támogatjuk az iparág- specifikus 
szakmai tudásmegosztást. A hazai szabályozó 
hatóságokkal szoros szakmai kapcsolatot ápolunk, 
növelve ezáltal szakmai naprakészségünket. 
Mindez hozzájárul ahhoz, hogy felhalmozott 
ismereteinket a projektmunka során folyamatosan 
és hatékonyan osszuk meg ügyfeleinkkel. 

Függetlenség

 – Professzionalizmus és objektivitás jellemzi 
munkánkat, ami a szabályozási projektek 
minősége szempontjából kiemelkedően fontos. 
Munkánk eredményeképp az intézmény vezetői 
a valóságot hűen tükröző képet kapnak 
felkészültségükről, kockázataikról és 
feladataikról, amely biztos alapul szolgál a 
szabályozói megfelelés hatékony teljesítéséhez.




