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A Bankok számára a legjelentősebb kockázat, a hitelezési kockázat kezelésével 
kapcsolatos folyamatokra, eszközökre és modellekre a prudens működés érdekében 
továbbra is nagy figyelmet szükséges fordítani, mivel a teljes banki kockázatok döntő 
többsége a hitelfelvevők illetve egyéb szerződéses partnerek nemfizetésének vagy 
nem szerződés szerint történő fizetésének kockázatából származik.

A hitelkockázathoz kapcsolódón rendszeresen módosul, egyre átfogóbb lesz  a 
szabályozás. A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság (BCBS) 2017. decemberében kiadta a 
Bázel III. felülvizsgálatával kapcsolatos ajánlását, amely több területen is újragondolja a 
korábbi szabályozást, továbbá az Európai Unió kiadta a CRD V / CRR II-es jogszabály-
csomagját is, 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. Mindezek mellett a Magyar Nemzeti Bank is 
rendszeresen ad ki új ajánlásokat, illetve rendszeresen felülvizsgálja az ICAAP-ILAAP-
BMA Kézikönyvet is.

Első pillér alatt a sztenderd módszer, illetve belső 
minősítésen alapuló (IRB) módszer szerint lehetséges 
a szükséges minimális szabályozói tőkekövetelményt 
kiszámítani, melyet jellemzően második pillér alatt 
különböző módszerekkel bővítenek a hitelintézetek.

A sztenderd módszer során a szabályozó által 
meghatározott szegmensekbe, kitettségi osztályokba 
szükséges a kitettségeket csoportosítani, melyekhez 
a szabályozó által kijelölt kockázati súlyok (RW) 
tartoznak. A szabályozói tőkekövetelmény alapja a 
kockázattal súlyozott eszközérték, mely a kockázati 
szegmensenként számított kitettségérték és a 
szegmenshez tartozó kockázati súly szorzatainak 
összegéből tevődik össze (RWA = RW x EAD). 

A nemteljesítéskori kitettségértéket (exposure 
at default, EAD) a sztenderd módszer esetén 
a CRR úgy definiálja, mint a kitettségből 
számított azon jövőbeni összeg, amely az adós 
nemteljesítésének időpontjában vélelmezhetően 
az intézmény kitettsége lesz. Ehhez szükséges 
egyrészt a hitelkonverziós tényezővel (CCF) történő 
korrekció, illetve az elfogadható biztosítékok 
értékének meghatározása is. Sztenderd módszer 
esetén fontos a megfelelő kategorizálások belső 

szabályzatban történő meghatározása, illetve a 
belső rendszerekben az adatok ehhez szükséges 
struktúrájú tárolása is.

Felügyeleti engedély esetén lehetőség nyílik a 
sztenderd módszertől eltérve belső minősítésre 
épülő (IRB) módszert alkalmazni a minimális 
tőkekövetelmény számítása során. Az IRB módszer 
esetén a kockázattal súlyozott eszközérték számítása 
során elsősorban a hitelfelvevők nemteljesítésének 
valószínűségét (PD), a nemteljesítésből fakadóan 
felmerülő veszteséget (LGD), az EAD-t (ehhez 
CCF), illetve a nemteljesítéskori kitettség tényleges 
lejáratát szükséges figyelembe venni. A CRR alap 
és fejlett IRB módszertant különböztet meg, attól 
függően, hogy mely paramétereket becsli a bank, 
így alapmódszer esetén csak a PD alapszik a bank 
saját becslésén. Az IRB módszer alkalmazásához 
jelentős mennyiségű, jól strukturált adatra van 
szükség, így annak bevezetésekor a megfelelő 
adattárház, adatpiacok kialakítása lényeges. Ezen 
adatok a tőkeszámításon túl is jelentős mértékben 
tudják támogatni a vezetői döntéshozatalt és 
a kockázatkezelési területeket akár különböző 
dashboardokon, BI eszközökön keresztül is.



Hitelkockázatok mérséklésére szolgáló fedezetek 
kockázatmérséklő hatásának mérésére a 
CRR előre rendelkezésre bocsátott (pénzügyi 
biztosítékok, egyéb tárgyi biztosítékok), és előre 
rendelkezésre nem bocsátott fedezetek (garanciák, 
hitelderivatívák) esetén határoz meg értékelési 
módszertant. A biztosítékok esetében az egyszerű 
és az átfogó módszer alkalmazása között jelentős 
hatékonyságbeli eltérés lehet.

A Felügyelet által évente, legutóbb 2019 
februárjában frissített, felülvizsgálati folyamat 
során kiemelten kezelt kockázatos portfóliók 
alapvetően a hitelezési kockázatot érintik, amelyekre 
többlettőke képzése szükséges. A többlet-
tőkekövetelmény portfoliónként és azon belül 
is az egyes kitettségenként változhat. Balloon/
bullet ügyletekre – leegyszerűsítve, azon éven túli 
lejáratú ügyletek, amelyeknél a futamidő alatt a 
kamatok és díjak megfizetése történik meg, míg 
a tőketörlesztés egésze, vagy legalább 40%-os 
arányú része a futamidő lejáratakor esedékes – 
például 50-100% többlettőke képzését várja el a 
Felügyelet. A jelentős többlettőke elvárás miatt a 
kockázatosnak ítélt portfóliók kapcsán kiemelten 
fontos (pl. devizában denominált hitelek esetén), 
hogy az érintett ügyletek kategorizálása, illetve 
monitoringja során milyen eljárásokat alkalmaznak a 
hitelintézetek, mivel a rosszul kategorizált ügyletek 
jelentős, esetlegesen indokolatlan tőkeképzés 
formájában okozhatnak nehézséget a bankok 
számára.

A második pillérben az első pillér alatt sztenderd 
módszert használó bankok részéről is elvártak 
kockázatérzékeny tőkeszámítási módszerek 
a tőkeszámításhoz szükséges veszteségek 
meghatározására. A várható és nem várt veszteségek 
hitelkockázati modellezésére használt módszerek 
a termékek árazásnál is fontos szerepet játszhatnak, 
hogy a bank képes legyen a várható veszteség 
fedezetét megteremteni. 

A hitelkockázatok koncentrációja annak a kockázata, 
hogy az intézmény jelentős hitelezési veszteséget 
szenved el amiatt, hogy a kitettségek jelentős része 
viszonylag kevés 

 – ügyféllel/ügyfélcsoporttal, illetve partnerrel/
partnercsoporttal szemben áll fenn, vagy 

 – hasonló jellemzőkkel bíró nagyobb csoportjánál  
(pl. földrajzi régió) összpontosul, vagy 

 – egymással szoros korrelációban lévő eszközökben 
van (pl. azonos iparág).

Második pillér során elvárt az ország-, ágazati, 
termék, illetve egyéb inter-risk (kockázaton 
belüli), illetve intra-risk (kockázattípusokon átívelő) 
kockázatok kezelése.

Számos egyéb kockázattípus kapcsolódik a 
nemteljesítéshez, melyeket jellemzően második pillér 
alatt szükséges tőkével fedezni, vagy folyamatokkal 
mérsékelni, így a partnerkockázat, országkockázat, 
reziduális kockázat, felhígulási kockázat, 
értékpapírosítási kockázat, kiegyenlítési kockázat, 
nyitva szállítási kockázat, valamint hitelértékelési 
korrekciós kockázat.
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Hitelkockázat mérésével, kezelésével 
kapcsolatos tanácsadás

A szabályozói megfeleléssel kapcsolatosan 
szakértőink az alábbi területeken nyújtanak 
ügyfeleinknek professzionális támogatást:

 – Gap-elemzés, melynek során helyzetfelmérést 
készítünk a CRR, a Hpt. illetve a felügyeleti ICAAP 
kézikönyv hitelezési kockázatkezelésre vonatkozó 
követelményeknek, valamint a megfelelő piaci 
gyakorlatnak való megfelelésről. Az eltéréselemzés 
eredményeit felhasználva meghatározzuk a 
pénzintézet még hátralévő feladatait, melyek 
megtervezéséhez és implementációjához akció- 
illetve erőforrástervet is készítünk. 

 – A hitelkockázathoz kapcsolódó keretrendszer, 
szabályok felülvizsgálata, meglévő 
tőkekövetelmény-számítások helyességének 
ellenőrzése mely a teljesség igénye nélkül 
ügyfeleink igénye szerint magába foglalja:

» a kockázati étvágy meghatározása kapcsán
elemzést, tanácsadást,

» a kockázati stratégia elkészítésének
támogatását,

» a hitelezési kockázatkezelés szervezeti
kereteinek kialakítását a szervezet méretéhez és
komplexitásához igazodva,

» a hitelezési koncentrációs kockázatok
azonosításának támogatását valamint azok
értékelését,

» a Felügyelet által kiemelten kezelt kockázatos
portfóliók megfelelő azonosításába nyújtott
támogatás, pl. szabályzatok, belső eljárásrendek
ellenőrzése, folyamat vizsgálata, egyes
kitettségek ellenőrzése.

 – Tőkekövetelmény számítás, mely során 
a sztenderd, illetve alap vagy fejlett belső 
minősítésen alapuló módszertan segítségével 
meghatározásra kerül a nemteljesítésből 
származó veszteségek fedezésére képzendő 
tőkekövetelmény. A KPMG a meglévő 
tőkekövetelmény-számítási modellek 
értékelésében, illetve új tőkeszámítási modellek 
(akár „építőkocka” elven, akár széleskörű 
modelleken keresztül) kidolgozásában is 
támogatást nyújt.

 – Belső minősítésen alapuló (IRB) tőkeszámítási 
modellek értékelésében, illetve új belső 
minősítésen alapuló modellek bevezetésében 
is támogatást nyújt a KPMG. Projektjeink 
során az IRB bevezetéshez szükséges stratégai 
tervezéstől a roll-out végig támogatjuk 
ügyfeleinket.

 – A speciális hitelezési kitettségek, illetve 
a kiemelkedően magas kockázatú tételek 
azonosításának, kategorizálásának és kezelésének 
felülvizsgálata, módosítása vagy kialakítása, 
mivel az ilyen típusú kitettségekkel rendelkező 
hitelintézeteknél ezek nagy hatással lehetnek a 
kockázati költségére, a tőkeszükségletre és az 
eredményességére.

 – Hitelkockázati modellezéshez szükséges 
adattárházi fejlesztések kockázati 
szempontjainak, az üzleti igényeknek a 
meghatározása. Szakértői támogatás nyújtása 
a hatékony kockázatkezeléshez szükséges 
adatkörök, adatpontok meghatározásában.

 – A hitelkockázathoz kapcsolódó stressz 
tesztek / szcenáriók felülvizsgálata, mely 
során a KPMG felülvizsgálja a pénzintézet által a 
hitelezési kockázatok kezelése kapcsán használt 
hitelkockázati modelleket, forgatókönyveket és 
értékeli, hogy mennyiben segítik a pénzintézetet a 
jövőbeli esetleges kockázatok feltárásában.

 – A hitelkockázathoz kapcsolódó kockázat 
mérséklési technikák megfelelőségének 
felülvizsgálata, mely során a pénzintézet 
által alkalmazott belső kontrollok és egyéb 
kockázatméséklési technikák kerülnek 
értékelésre, valamint feltárásra kerülnek 
azon folyamatok, ahol a belső kontrollok 
fejleszthetőek folyamatba épített kontrollokkal (pl. 
limitrendszer), valamint felülvizsgálatra kerülnek 
a hitelezési kockázatokkal kapcsolatos monitoring 
folyamatok megfelelőségi, valamint hatékonysági 
szempontból.

 – A hitelkockázat méréséhez kapcsolódó 
legfontosabb felügyeleti adatszolgáltatási 
folyamat megfelelőségének a felülvizsgálata, 
kialakítása, mely során például az elvárt 
adatszolgáltatási folyamat felmérése során 
feltárásra kerülnek az esetleges nem megfelelő 
adatforrások.
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Miért a KPMG?

Kiemelkedő referenciák

 – A KPMG kiemelkedő referenciákkal 
rendelkezik a magyar és nemzetközi pénzügyi 
szektor meghatározó szereplőinél a hitelkockázat-
kezeléssel 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 hitelkockázati szabályozást 
értintő 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.




