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1. Bevezető 

A pénzügyi rendszerek stabilitása makro és mikro szinten is alapvető feltétele a 

versenyképes gazdaság meglétének. A bankok őrzik betétek formájában a lakosság, a 

versenyszféra, sőt végső soron az állam vagyonát, hitelt nyújtanak a likviditási 

problémákkal küzdő gazdasági szereplőknek, bonyolítják ezek mindennapi tranzakcióit, 

fizetési és elszámolási rendszereket üzemeltetnek, sőt, a mai integrált pénzügyi 

szolgáltatók világában számos egyéb szolgáltatást is nyújtanak. Biztonságos és 

kiegyensúlyozott működésük ezért végső soron a gazdaság minden szereplője számára 

nagy jelentőségű, azonban ezen egyensúly megteremtése nem egyszerű feladat. A 

bankok által viselt kockázatok nehezen átláthatóak, felmérésük és kezelésük nagy 

szakértelmet és jól működő kockázat felmérési rendszereket, folyamatos kontrollt és 

állandó alkalmazkodási képességet igényel. A téma aktualitása vitathatatlan a jelenlegi 

válság időszakában, hiszen a nemzetközi szintűvé dagadt válság egyik  

kiindulópontjának a gazdasági elemzők a nagybankok túlzott kockázatvállaló 

magatartását tekintik a jelzáloghitel-politika és az értékpapírosítás tekintetében, amiből 

jól látható, hogy a pontosnak és szakszerűnek ítélt szabályozás sem feltétlenül elegendő 

a pénzpiacok kényes egyensúlyának megőrzéséhez. Ezért napjainkban és várhatóan a 

jövőben is a bankok kockázatmenedzsmentjének kérdése még nagyobb hangsúlyt kap 

majd. 

Szakdolgozatomban szeretném áttekinteni a kockázatkezelés történelmi „evolúcióját”, a 

„free banking” elv elkötelezettjeinek harcát az állami szabályozás ellen, majd pedig a 

prúdenciális szabályozás kialakulását, a mellette illetve az ellene szóló érvek 

felsorakoztatásával. Dolgozatom gerincét a Bázeli Tőkeegyezmények ismertetése 

képezi, beépítve az első Bázeli Tőkeegyezmény leírását, megvalósításának menetét, 

majd pedig kritikáját, az utat, amely végülis elvezetett a Bázel 2 megalkotásához, 

amelynek felépítését szintén áttekintem. A harmadik részben pedig az Európai Unió és a 

Bázel 2 összefüggéseire térek rá, a jelenlegi magyar szabályozási körülmények 

vizsgálata után az ERSTE Bank két kompetens képviselőjével, dr. Czafrangó Jánossal, a 

kockázatkezelési főosztály vezetőjével illetve Sasváriné Veres Éva belső ellenőrrel 

folytatott konzultációim alapján szeretném bemutatni az új szabályozási rendszer 

néhány elemének megvalósulási folyamatát a gyakorlatban, különös tekintettel a 

legnagyobb „lelkesedéssel” várt belső minősítésű hitelkockázat mérő rendszerre. 
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Elsődleges célom ismertetni a felkészülési folyamat menetét, az új szabályok 

tőkekövetelményre gyakorolt hatását, magának a bevezetésnek a nehézségeit és az általa 

kínált előnyöket a magyar piacon mind a bank, mind ügyfelei szempontjából. Az utolsó 

fejezetben a szabályozás és a jelenlegi válság közötti összefüggéseket vizsgálom 

szakirodalom segítségével, amelyek rávilágítanak az új rendszer további hiányosságaira 

és hibáira, ezek esetleges szerepére a válság kialakulásában.  

2. A bankok szabályozásának fejlődése1 

A bankok szabályozásának kérdése mind a mai napig vita tárgya. Egyik oldalról, 

számos közgazdász áll ki amellett az álláspont mellett, hogy a bankok speciális 

gazdasági szerepük révén kifinomult, részletes szabályozást, valamint szigorú állami 

felügyeletet igényelnek. A másik oldalt képviselők, a „free banking” elv követői szerint 

azonban a „láthatatlan kéz” elve az egész piacon érvényesül, így a pénzügyi szektor is 

alkalmas önszabályozó működésre, amely mind hatékonyabb, mind pedig olcsóbb az 

állam számára. Aktuális példaként az önszabályozó tőzsdéket hozzák fel, amelyek 

esetében a tagok által megalkotott prúdenciális szabályozás őrködik a tőzsde 

megbízható és stabil működése felett. Mivel azonban a bankok működése során 

felmerülő problémák, az esetleges rendszerszintű bankválságok magas társadalmi 

költséggel járnak, így a pénzvilág szabályozása létező és működő tény a gyakorlatban, 

míg a vita ennek szükségességéről és mikéntjéről elméleti síkon tovább folytatódik.  

A valóságban a szabályozás módja jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt 

évtizedekben. Az úgynevezett „rule based regulation” típusú szabályozásról, amely a 

mindenkire egyformán vonatkozó mennyiségi szabályozást jelenti, eltolódott a hangsúly 

a „risk based regulation” felé, amely pedig a bankok egyedi kockázati viszonyaihoz 

igazított szabályozást jelent. Ezzel egyidőben a felügyeleti magatartás is átalakult- a 

szabályok tételes betartásának vizsgálata helyett ma már fontosabb szempont a bankok 

kockázatkezelési tudatosságának, a biztonságos mértékű szavatolótőke meglétének 

vizsgálata, szintén a bankok egyedi kockázati profiljához igazodva és egyre nagyobb 

hangsúlyt kapnak a bankok transzparens működésére vonatkozó előírások is, hogy a 

nyilvánosság egyfajta szabályozóként legyen jelen a bankok működése során. A 

                                                 
1A fejezet kidolgozásához elsődleges forrásként Mérő Katalin, A bankok közvetítő szerepének változása a 
nyolcvanas évek közepétől a Bázel 2 bevezetéséig (2004, 105 oldal) című munkáját használtam, más 
kiegészítő források mellett, melyeket helyileg jelölök. 
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jelenlegi gazdasági helyzetben, úgy gondolom, nem vonható kétségbe, hogy a bankok 

működésének pontos szabályozása mindenképpen szükséges- ám nem elégséges- 

feltétele a hasonló válságok elkerülésének. Erről a témáról a 6. fejezetben részletesen 

szólok.  

A szabályozás átalakulása azonban más szempontból is megfigyelhető. Utalva a fejezet 

első soraiban említett elméleti vitára ennek szükségességéről, elmondható, hogy a 

valóságban a szabályozás fejlődése olyan irányt vett, amely során az állam által szabott 

működési keretek mintegy magukban foglalják a piac önműködő mechanizmusait, így a 

kettő párhuzamosan valósul meg a meglévő rendszerben.  

2.1. Miért szükséges a bankok szabályozása és 

felügyelete? 

A szakirodalom szerint a bankok szabályozása elsősorban a bankválságok esetén 

bekövetkező, már említett magas társadalmi költség miatt szükséges. A bankok 

klasszikus tevékenysége, a hitelnyújtás során bekövetkezik egy információs 

aszimmetria a hitelező ill. a hitelt nyújtó között, hiszen ez utóbbi a hitelre jelentkező 

ügyfelek közül előzetes kockázati felmérést követően választja ki azokat a 

beruházásokat, projecteket, amelyeket végül valóban meghitelez, illetve a hitelezést 

követő periódusban a működésüket megfigyeli, hogy így is növelje azok 

hitelvisszafizetési hajlandóságát. 2 Az információs aszimmetria továbbá jelen van a 

bank menedzserei és a betétesek között is, mivel a betétesek nincsenek tisztában a bank 

kockázatvállalásának mértékével és ezen információ hiányában hoznak döntést a 

betételhelyezésről. Ez a bankok részéről fokozott kockázatvállaló magatartást okozhat a 

nagyobb betéti állomány és így végül magasabb profit reményében. Egyedi 

tulajdonságuk az is, hogy a bankok forrásai esetében más gazdasági iparágak 

összehasonlításában jóval magasabb a leverage3, továbbá képesek a likvid forrásiakat 

illikvid eszközökké alakítani.4 Végül pedig, a pénzügyi szektor bonyolítja a teljes 

gazdaság pénzügyi tranzakcióinak többségét, a fizetési és elszámolási rendszereit, ezért 

                                                 
2 a jövendőbeli adósok előzetes visszafizetési kockázatának vizsgálata nagy jelentőségű fázis a döntés 
meghozatala során, hiszen ha itt nem egy jól működő kockázatfelmérő rendszert alkalmaz a hitelező, 
kontraszelekciós folyamat következhet be, hiszen ez esetben éppen azok folyamodnak hitelért, akiknél a 
vissza-nem-fizetési kockázat magasabb. Ezt nevezik „citrom problémának” a szakirodalomban (Akerlof, 
1970) 
3 az idegen források aránya 
4 például egy látra szóló betétet hosszú lejáratú hitel formájában kihelyezni 
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annak működési zavarai okozta negatív externáliák számos területen érzékeltetnék 

hatásukat. 

2. 1. 1. Érvek a bankok szabályozásának szükségessége mellett 

1. A bankok az előzetes kockázatvizsgálati, majd a hitelkihelyezést követő megfigyelő 

tevékenységük révén hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez. A fejlett, jól működő 

bankrendszer a prosperáló gazdaság egyik fundamentuma, minél hatékonyabban 

működik, annál inkább képes támogatni a növekedést. A bankok működésének 

szabályozása tehát hozzájárul a fejlettebb bankrendszer és ezen keresztül a nagyobb 

ütemben fejlődő gazdaság létrejöttéhez, amely végső soron magasabb 

életszínvonalat is eredményez. 

2. A bankok olyan gazdaságilag nagy jelentőségű információk birtokában vannak, 

amelyeknek ismételt beszerzése egy esetleges bankcsőd esetén, nagyon költséges 

lenne. A jobban szabályozott rendszerben a bankcsődök valószínűsége kisebb, tehát 

ezen társadalmi költség felmerülésének kockázata majdhogynem elenyésző. 

3. A meglévő információs aszimmetria a bankmenedzserek és a betétesek között a 

betétesek szempontjából nem transzparens, amely a bankok fokozott 

kockázatvállalása esetén megnövelheti a bankcsőd kockázatát. 

4. A bankok ki vannak téve a bankpánik jelenségének, amely a piaci önbeteljesítő 

jóslathoz hasonló módon funkcionál. Amennyiben a betétesek a bank rossz 

pénzügyi helyzetéről értesülve tömegesen kívánják kivonni betéteiket a bankból, a 

bank likvid eszközeinek erejéig képes teljesíteni ezeket a követeléseket. Mivel 

azonban a banki eszközök többsége nem likvid, amikor a betétesek követelései 

átlépik ezt a határt, a bank kénytelen illikvid eszközeinek likviddé 

transzformálására, mivel azonban ez időt vesz igénybe, a bank akár inszolvenssé is 

válhat. A szabályozás csökkenti a bankpánik kialakulásának kockázatát, így újabb 

magas jóléti veszteségű esemény elkerüléséhez járulhat hozzá. 

5. Az egyes bankra kiterjedő bankpánik a betétesek bizalmának csökkenése révén az 

egész bankszektor válságához vezethet, ha az egyes bank esetében bekövetkező 

válság után a betétesek tömegesen kezdik el kivonni betéteiket a bankokból. 
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6. A bankok elszámolási- fizetési rendszerüzemeltetési illetve nemzetközi/bankközi 

tevékenységük révén ki vannak téve a „fertőzési hatásnak”, ugyanis ha egy bank 

nem képes teljesíteni kötelezettségeit, azzal likviditási problémát okozhat más 

bankok esetében is. Ebből végül aztán olyan likviditáshiány- spirál alakulhat ki, 

amely ismételten csak rendszerszintű válságot okozhat. 

7. A bankválságok társadalmi költsége nagyon magas. Közvetlen költségének 

tekinthető a betétesek és a bankok veszteségeinek kompenzálása, közvetett költség 

pedig a banki funkciók ellátásának hiányosságaiból fakadó társadalmi-jóléti 

veszteségek. 5 

2. 1. 2. Érvek a bankok szabályozása ellen 

 A „free banking” hívei6 abból indulnak ki, hogy a szabad piac, a liberalizált 

kereskedelem a mozgatórugója a világgazdasági rendszernek, amelynek érvényesnek 

kellene lennie a pénzügyi termékekkel való kereskedelem esetén is. Ők is elfogadják, 

hogy a bankok megfigyelői, közvetítői szerepe elengedhetetlen a jól működő 

gazdaságban, továbbá elfogadják az aszimmetrikus információk elméletét is, azonban 

úgy tartják, hogy mindezek nem indokolják az állami szabályozást. Véleményük szerint 

ugyanis a jól működő piacgazdaságban működő bankok tisztában vannak azzal, hogy 

betéteseik bizalma alapvető feltétele a rentábilis működésüknek, ezért konzervatív 

hitelezési politikát folytatnak, transzparens működésre törekednek, elegendő 

információt szolgáltatva a nyilvánosságnak ahhoz, hogy minél magasabb bizalmi szintet 

érjenek el. Ez felételezi a megfelelő arányú tőketartalékok fenntartását is, ami egyben 

feltétele a bankválságok hatékony kezelésének, így a bankok mindenképpen tisztában 

vannak ennek szükségességével.  

A bankpánik esetében, nem értenek egyet azon állítással, hogy egy egyedi bankra 

vonatkozó betétkivonási hullám az egész rendszerre átterjedne, hiszen úgy vélik, ebben 

az esetben a betétesek a kevésbé biztonságosnak ítélt bankból a biztonságosnak ítélt 

                                                 
5 A pénzügyi szektor liberalizációját követő időszakban nemzetközi szinten is jelentősen megszaporodtak 
a bankválságok. Az IMF 181 tagállamából 36 országban 41 alkalommal volt rendszerszintű bankválság 
1980 és 1996 tavasza között, és 97 országban 108 alkalommal volt „szignifikáns bankrendszeri 
probléma”. Ezek mértékét jól szemlélteti, hogy az általunk olyan súlyosként megélt, a közép-kelet- 
európai átalakuló gazdaságok kétszintű bankrendszereinek válsága csupán e második csoportba került. 

 
6 Mérő Katalin, A bankok közvetítő szerepének változása a nyolcvanas évek közepétől a Bázel 2 
bevezetéséig (2004, 105 oldal) Dowd,K. (1993) Lassiez-Faire Banking, Routledge, London nyomán  
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bankba helyezik át betéteiket, nem pedig készpénzbe, ami minőségi szelekciót is 

eredményezhet a bankpiacon.  

Számos historikus elemzés támasztja alá ezen állításokat, amelyek például az USA 

polgárháború előtti és utáni, „free banking” időszakát, vagy a XVIII- XIX. századi 

Skócia szintén szabályozatlan bankrendszerét vizsgálják. Kimutatható, hogy ezekben a 

periódusokban a bankok csődvalószínűsége messze alatta volt a vállalkozások általános 

csődvalószínűségének, illetve, hogy a kisebb mértékű tőkeáttétellel dolgozó bankok 

magas tőkeellátottsága is a szabályozatlan rendszer stabilitását támasztják alá. Azonban 

ezen elemzések nem veszik figyelembe a megváltozott körülményeket, hanem akkori 

környezetükben elért eredményeket hasonlítják össze a jelenlegi állapotokkal.   

1994-ben egy az ENSZ által szervezett konferencián Kroszner közgazdász rámutatott 

arra, hogy a ma a fejlődő országokban működő pénzügyi rendszer valójában meglepően 

sok hasonlóságot mutat a XVIII- XIX. századi Skóciával-  viszonylag alacsony egy főre 

jutó GDP, bizonytalan a jogi környezet, gyakorlatlanság jellemző a pénzügyi termékek 

és szolgáltatások tekintetében, makrogazdasági sokkok gyakori jelenléte illetve az 

ország környezetének pénzügyi dominanciája figyelhető meg. 

Ezek után az általa elképzelt szabályozásmentes rendszer a következő formát öltené: 

1. A bankok saját maguk által létrehozott, magántulajdonú elszámolási rendszereket 

használnának- ezekben az önszabályozásra való törekvés igen nagy. 

2. Betétbiztosítás helyett a magánszektorra épülő, diverzifikáló rendszerek kiépítése, 

például földrajzilag diverzifikált fiókhálózat kiépítése. 

3. A bankpiacra való belépés gátjainak lebontása, hogy az a pénzügyi innovációk 

terjedését elősegítse.7 

                                                 
7 Mérő Katalin, A bankok közvetítő szerepének változása a nyolcvanas évek közepétől a Bázel 2 
bevezetéséig (2004, 105 oldal) a Financial History: Lessons of the Past for Reformers of the Present, 
1994 május 23-25 nyomán 
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2. 2. A prúdenciális szabályozás elemei 

A prúdenciális szabályozás feladata a bankok stabil és biztonságos működésének 

biztosítása, ellensúlyozva az állami védőháló következményeként esetlegesen felmerülő 

kontraszelekciós folyamatokat. 

A prúdenciális szabályozásnak Mishkin (2000) 8 alapvető eszközét határozza meg, 

amelyek:8 

 Bizonyos eszközök tartására és a tevékenységekre vonatkozó szabályok 

 A banktevékenység elkülönítése más jellegű pénzügyi tevékenységektől 

 A verseny korlátozása 

 A tőkére vonatkozó szabályok 

 A betétbiztosítási összeg meghatározása a felmért kockázat alapján 

 Nyilvánosságra hozatali kötelezettség meghatározott szempontok szerint 

 Engedélyezési szabályok 

 A szabályozásnak való megfelelés állandó felügyelete 

2. 3. Történelmi áttekintés 

A 1929- 33as világgazdasági válság okozta traumát követően a bankvilág működése 

szigorú korlátok közé szorult, és a szigorú szabályozás nagyjából a 80-as évek végéig, 

90-es évek elejéig tartotta magát Európa legtöbb országában. Ezekben az években indult 

meg a pénzpiacok liberalizációja az Öreg Kontinensen, amely számos hatást hozott 

magával. A pénzpiacok villámgyorsan nemzetközivé váltak, mind a határokon átívelő 

banki tevékenység, mind pedig a külföldön való leányvállalat alapítás tekintetében. 

Egyes régiókban – mint amilyen hazánk és általában véve a közép- kelet- európai 

térség-  külföldi bankok térhódítása kimagasló jelentőségű volt. A bankok működése és 

így szerepvállalása a gazdaságban mind széleskörűbbé vált, amely jelentős mértékben 

átstrukturálta a bankok kockázatvállalási magatartását. Mivel megszűntek a korábbi 

                                                 
8 Mishkin,F.,(2000) Prudential Supervision: Why is it Important and what are the Issues? 



 12

szigorú korlátok, mint a betéti- és hitelkamatokra megállapított felső korlátok, vagy a 

nominális hitelkorlátozások, a bankok egyre magasabb szintű hitelkockázattal kellett, 

hogy szembenézzenek, de a liberalizáció más kihívásokat is tartogatott a pénzvilág 

számára. A bankok nemzetközi tevékenységének kibővülésével a piaci kockázat is mind 

jelentősebbé vált, valamint az információs technológia és bankok egyre bonyolultabb, 

mind nagyobb informatikai- technikai hátteret igénylő működése a bankok működési 

kockázatát is megnövelte. 

Természetesen ebben a helyzetben számos elemzés született, amely próbálta valamilyen 

módon megragadni, megfoghatóvá, megérthetővé és legfőképpen mérhetővé tenni 

ezeket a különböző kockázati típusokat, hogy ezek későbbiekben kezelhetővé váljanak. 

A bankok, tanulva az ebben az időszakban bekövetező bankválságok gyakorlatából, 

egyre tudatosabb kockázatkezelési hajlandóságról tettek tanúbizonyságot. 

A 70-es, 80-as évektől, a pénzpiaci liberalizáció hajnalán a prúdenciális szabályozás 

egyes eszközeinek jelentősége megváltozott. Egyre inkább eltolódott a hangsúly a 

korlátozó szabályok felől a tőkemegfelelési, nyilvánosságra hozatali illetve a mind 

magasabb színvonalú bankfelügyelet felé. A kockázatos ügyletek tiltása/korlátozása 

helyett egyre inkább a kockázatmérés igénye vált jellemzővé, és az az elvárás, hogy a 

bank képes legyen a magasabb kockázatú ügyleteinek esetleges veszteségeit 

tőketartalékaiból megfinanszírozni. Mind jobban elmosódott az –Európában egyébként 

sem annyira éles- határ a banki ill. tőkepiaci ügyletek között, amely megteremtette a 

sokoldalú pénzügyi szolgáltatók megjelenésének lehetőségét, teret nyitott a pénzügyi 

innovációknak.  

A legtöbb országban megszűntették a külföldi fióknyitásra és a leányvállalatok 

határokon túli alapításának tiltására, illetve korlátozására vonatkozó szabályozásokat.  

Így a határokon átívelő banki műveletek is megkezdődtek, s ezzel létre is jött az 

integrált nemzetközi pénzpiac.  

Az új, végtelen lehetőséget kínáló piacokon azonban a bankok egyidőben újfajta, 

nehezen átlátható és jóval összetettebb kockázatokkal is szembesültek. A kockázatok 

nem kellő ismerete és az említett új piaci lehetőségek a bankokat kockázatvállalási 

szempontból jóval offenzívebb magatartásra ösztönözte. Ebben a helyzetben a bankok 

stabilitását tőkeszabályok megalkotásával lehetett csak hatékonyan biztosítani, amely 
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csökkentőleg hat mind a bankok kockázatvállalási hajlandóságára, mind pedig 

kockázatvállalási képességére, megkövetelve ezzel a tőke és kockázat korrelációjának 

folyamatos vizsgálatát és elemzését. Mivel a tőkeszabályok ilyen erőteljes hatást 

gyakorolnak a bankok kockázatvállalási magatartására, nyilvánvaló, hogy ez vált a 

prúdenciális szabályozás központi elemévé.  

A másik nagy jelentőségű elem a nyilvánosság lett. A nyilvánosság informálása a 

leghatékonyabb módszer a fogyasztók bizalmának elnyerésére, és a későbbiekben való 

megtartására, valamint közvetett módon kényszeríti is a bankot az ésszerű 

kockázatvállalási magatartásra.  

A bankfelügyelet a harmadik nagy jelentőségű szabályozó a prúdenciális rendszerben, 

ugyanis a bankok működésének felügyelete is egyre összetettebbé, idővel pedig 

elvégezhetetlenné vált a szigorú adminisztratív szabályrendszer mentén. Ezért a 

felügyelet is eltolódott a bankok egyedi kockázati profiljához igazodó szabályrendszer 

megalkotásának irányába. Ennek lényege annak vizsgálata, hogy az adott bank helyesen 

méri-e fel különböző típusú kockázatait, rendelkezésére áll-e megfelelő szakértelem és 

kockázatfelmérő rendszer ahhoz, hogy működése zavartalan és biztonságos legyen, 

biztosítva ezzel a stabil kereteket a gazdaság többi szereplője számára. 

Azonban az egyes országok egyedi szabályozása problémákat okozott a nemzetközi 

pénzügyi piacokon, ugyanis minden ország különböző mértékű tőkekövetelményt 

állapított meg a bankjai számára. A négy legjelentősebb szempont: 

1. A magasabb tőkekövetelménnyel rendelkező országok bankjainak versenyképessége 

rosszabb, hiszen egységnyi tőke fedezete mellett csak kisebb mértékű hitelt nyújthat. 

2. Az alacsonyabb tőkekövelményű országok bankjai alacsonyabb kamatú hiteleket 

tudnak nyújtani. 

3. A magasabb tőkekövetelményű országok bankjai, mivel „normális” tranzakcióik és 

ügyleteik révén nem tudnak versenyképes profitot realizálni, így a kockázatosabb 

ügyletek felé fordulhatnak, illetve a szabályozás által nem lefedett réseket keresik a 

nagyobb profit reményében. 
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4. Mindez végül oda vezethet, hogy egyfajta verseny alakuljon ki az országok között a 

szabályozás „puhítása” tekintetében. 9 

A szabályozás harmonizálásának kérdését a 70-es évek bankválságai még sürgetőbbé 

tették, míg végül a Herstatt Bank és a Franklin National Bank 1975-ös összeomlása 

vezetett el a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság megalakításához. A Bizottságban a G10 

országok jegybankelnökei vettek részt, akik azzal a céllal hozták létre a Bizottságot, 

hogy a nemzetközi tevékenységet folytató bankok számára egységes sztenderdeket és 

ajánlásokat alakítsanak ki, amelyeket aztán az egyes országok beépíthetnek a saját 

alkalmazott szabályozásukba – és ilyen módon a feljebb említett versenysemlegességi 

problémák elkerülhetővé váljanak, ill. az ésszerű kockázatkezelési politika is elterjedjen 

az érintett országok bankkultúrájában. Az egyik első és máig is hatályos szabály, amit 

megalkottak a „home country controll” elve, ami azt jelenti, hogy a nemzetközi 

leányvállalatokkal és fiókhálózatokkal rendelkező bankok esetében annak az országnak 

a felügyelete felelős a bank ellenőrzéséért, ahol a bankot bejegyezték. Következő 

lépésként a nemzetközileg harmonizált tőkekövetelmény meghatározása következett, 

amelynek kidolgozására Peter Cook 1984-ben kapott megbízást a Bizottság akkori 

tagjaitól- az ő munkája nyomán született meg az első Bázeli Tőkeegyezmény 1988-ban. 

3. Az Első Bázeli Tőkeegyezmény 

Az Első Bázeli Tőkeegyezmény 1988-ban jött létre, eredetileg csak a legfejlettebb 

tőkepiacokkal rendelkező 12 országra10 terjedt volna ki hatálya, de később majd 100 

ország csatlakozott a pénzpiacok nemzetközileg harmonizált szabályait tartalmazó 

egyezményhez. 

Az egyezmény ajánlásokat tartalmaz, amelyek célja, hogy a tagországok közötti 

versenysemlegességet biztosítsa. Első és talán legfontosabb eleme a „tőke” fogalmának 

pontos meghatározása, tekintetbe véve, hogy a tagországok majd mindegyik különböző 

előírásokkal rendelkezett ezzel kapcsolatban. Az egyezmény bevezette tehát a szavatoló 

tőke fogalmát, amely a bankbiztonság szempontjából releváns tőke meghatározása lett. 

Ezzel egyidejűleg a szavatoló tőke és számviteli tőke fogalmak szétváltak egymástól, és 

                                                 
9 a FED akkori elnöke, Arthur Burns ennek a jelenségének a  „competition in regulatory laxity” nevet adta 
 
10 ezek: USA, Egyesült Királyság, NSZK, Japán, Olaszország, Franciaország, Belgium, Hollandia, 
Luxemburg, Kanada, Svájc és Svédország 
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a szabályozás a már említett biztonsági preferenciák szerint a szavatoló tőkét tekinti 

alapfogalomnak. 

A tőkemegfelelésre nagyon egyszerű szabályt fogalmazott meg: a szavatoló tőke és a 

kockázattal súlyozott eszközérték arányának minimális értékét 8 százalékban határozta 

meg- s ezen tőke legalább felének alapvető tőkeelemek formájában kellett szerepelnie. 

A szabályozás szerint ezt a pénzintézeteknek 1992-ig kellett bevezetniük.11 Ez a 

bizonyos 8 százalékos előírás már korábban is megfigyelhető volt a kockázatkezelés 

tekintetében a bankpiacon és a Bázel 1. után is tartja magát- egyfajta mágikus szám ez 

ebben a világban, nincs pontos tudományos magyarázat arra, hogy miért pont 8 százalék 

lett ez a küszöb.  

A kockázati súlyokra a szintén meglehetősen leegyszerűsített „hüvelykujj” szabályozás 

vonatkozott: a különböző szegmenseket meghatározott kockázati súllyal ellátott 

csoportokba osztották, amely a következő módon épült fel: 

 Az állam „nem kockázatos”-nak minősül, kockázati súlya 0 % 

 A bankok már kockázatosabbak, kockázati súlyuk 20 % 

 A jelzáloggal fedezett hitelek „közepesen kockázatosak”, súly: 50% 

 A világ minden más része egyformán kockázatos, kockázati súlya 100% 

Már ebből is jól látszik, hogy ez egy meglehetősen merev szisztéma, amely nem sok 

mozgásteret enged még a tagországok egyedi jellegzetességeinek sem, nem hogy az 

egyes bankoknak. Éppen ezért az egyezmény megkötését követően számos kritika is 

érte azt. Ezért 1996-ban az egyezmény nagymértékű továbbfejlesztésére került sor.  

Ekkor beépítették azt a lehetőséget a bankok számára, hogy piaci kockázataik lehetséges 

veszteségének fedezése a tőkéből valósuljon meg, ilyen módon lehetővé téve a bankok 

egyedi belső kockázatmérő rendszereinek működését és azt, hogy ez a fajta 

tőkekövetelmény meghatározás a sztenderdek alternatívájaként szolgálhassanak. Ezen 

cél eléréséhez 1997- re tűnték ki a határidőt.12 

                                                 
11 HM Treasury : The new Capital Adequacy Directive, CAD 3 -The transposition of the new Basel 
Accord into EU legislation, Consultation Document, 2003, 61 oldal 
12 HM Treasury : The new Capital Adequacy Directive, CAD 3 -The transposition of the new Basel 
Accord into EU legislation, Consultation Document, 2003, 61 oldal 



 16

Természetesen az egységes tőkemegfelelési szabályok nem voltak elegendőek ahhoz, 

hogy az országok között a nemzeti felügyeletek a szabályozás enyhítésének irányába 

ható tendenciái is megszűnjenek- ez már a felügyeleti tevékenység harmonizációját, az 

összehangolt szabályozás ismételt tovább fejlesztését igényelte. Ez szintén a Bázeli 

Bizottság nevéhez fűződik- 1997-ben megalkották a bankfelügyelet 25, azóta is 

irányadó pontjait a Core Principles for Effective Banking Supervision elnevezésű 

dokumentumban. 

 3. 1. A Bázeli Tőkeegyezmény kritikája13 

A kritikák első csoportjába tartozik a már említett, a szabályozás kockázati súlyok 

tekintetében való rugalmatlansága. A tőkemegfelelési mutató az egyébként mind a mai 

napig érvényben levő szabályozásrendszer szerint, nem eléggé differenciáltan kezeli a 

különböző eszközök tőkefedezeti szükségletét, így nem kellő mértékben létesítve 

kapcsolatot a hitelezési kockázat és a tőkefedezet között (itt fedezeti tőke alatt 

természetesen a kockázati tényezők bekövetkezése esetén várható veszteség 

fedezéséhez szükséges pénzmennyiséget tekintjük). Ezért nagy valószínűséggel a 

fedezethez szükséges tőke nem egyenlő a szabályozás által megállapított tőke 

nagyságával.  

A tőkemegfelelési mutató rugalmatlanságának állítását alátámaszthatjuk a vállalati 

hitelezés az egyezmény szerinti menetének példájával. A szabályok szerint ugyanis a 

vállalatok egységesen a 100%- os kockázati besorolású csoportba tartoznak. Azonban 

kockázati szempontból nyilvánvalóan nem mindegy, hogy egy AA hitelminősítésű, 

tőzsdén jegyzett cégnek nyújtunk hitelt, vagy pedig egy forráshiányos középvállalatnak- 

habár a Bázel 1. nem tesz különbséget a kettő cég hitelezésének kockázata között.  

A tőkemegfelelési mutató kritikáinak másik fontos eleme a tőkeallokáció egyezmény 

szerinti módja. A szabályok szerint a tőkét az egyedi hitelkockázatok „mögé” kell 

allokálni- habár a piaci kockázatok esetében megengedett a teljes portfolió kockázati 

kitettségének figyelembe vétele- ami azért problémás, mert így a rendszer nem veszi 

figyelembe a portfolió diverzifikáció kockázatcsökkentő hatását a hitelkockázatok 

                                                 
13 Mérő Katalin, A bankok közvetítő szerepének változása a nyolcvanas évek közepétől a Bázel 2 
bevezetéséig (2004, 105 oldal) 
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vonatkozásában. Így a kevésbé diverzifikált portfolió is ugyanolyan tőkemegfelelési 

előírást kap, mint a jól diverzifikált, habár annak kockázata jóval alacsonyabb lenne.  

További kritikákat kiváltó elem a 8%-os tőkemegfelelési mutató. Az még 

elfogadhatónak tekinthető, hogy nincsen valós tudományos indok ezen „bűvös szám” 

megállapítása  mögött,  azonban az egyezmény megszületésekor a Bázeli Bizottság az 

elvben a 12 legfejlettebb tőkepiacú ország adottságait vette figyelembe a szabályozás 

megalkotásához. Így vita tárgyát képezi, hogy az azóta széles körben (több, mint 100 

országban) alkalmazott szabályozás keretében megfogalmazott 8%-os tőkemegfelelési 

mutató megfelelő szintű   stabilitást jelent-e a fejlődő vagy kevésbé fejlett országok 

számára, illetve, hogy nem veszi figyelembe a bankok egyedi tulajdonságait, méretüket, 

kockázatvállalási magatartásukat sem.  

Azt a tényt is mindenképpen számításba kell vennünk az első Bázeli Tőkeegyezmény 

vizsgálata során, hogy az 1988-ban született, és az elmúlt több, mint 20 évben a 

pénzügyi innovációk száma nagyon megszaporodott, amely jócskán megnövelte a 

bankok kockázatainak, valamint kockázatkezelési módszereinek számát. A szabályozás 

azonban mindenek előtt a hitel és a piaci kockázatok tekintetében állít fel szabályozási 

rendszert, azt nem veszi figyelembe, hogy azóta számos új eszköz áll a bankok 

rendelkezésére kockázataik csökkentéséhez.  

A tőkemegfelelési mutató nem megfelelő mértékének meghatározása azt is lehetővé 

tette egyes bankok számára, hogy túlzott kockázatvállaló magatartást valósítsanak meg 

hitelezési politikájukban, miközben a felügyeletnek a megfelelő mértékű tőketartalék 

meglétének bizonyítása mellett azok semmilyen gyanút nem támasztottak a bank ilyen 

jellegű tevékenyéséről. Ezt hívják szabályozási tőkearbitrázsnak. 

A szabályozási tőkearbitrázsra való lehetőség, illetve annak jelentősége a mai, pénzügyi 

innovációkkal és új pénzügyi termékekkel teli világban egyre megnövekedett, hiszen a 

likvid értékpapírpiacok erre kíváló lehetőséget kínáltak. A probléma elsősorban az 

Egyesült Államokban lett nagy jelentőségű, ahol a másodlagos hitelpiac fontossága 

sokkal nagyobb a gazdaságban, mint Európában- gyakorlatilag ez a piac volt a 

melegágya a jelenlegi gazdasági válságnak is, amelyről majd a későbbiekben 

részletesen szólok. 
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A 90-es évek közepére nagyjából nyilvánvalóvá vált, hogy a szabályozás nem 

hiánytalan, mert a portfoliók hitelkockázati szempontból való diverzifikáltsága, illetve 

az egyes országok pénzpiacainak fejlettsége jelentős mértékben befolyásolják a 

hitelkockázatok fedezéséhez szükséges tőke mértékét, és az is egyértelmű lett, hogy a 

„jelenlegi” szabályozás ezt nem veszi figyelembe.  

A szabályozási tőkearbitrázs legfőbb típusai:  

1. „Cherry picking” 

A portfolióelemek kiválogatását jelenti, a tőkearbitrázs elsőként megjelent formája-

az azonos kockázatú kategóriákból mégis a ténylegesnél magasabb kockázati szintű 

portfolió létrehozásának folyamata. Például a vállalatok 100% os kategóriáján belül 

forráshiányos középvállalatok meghitelezése a magasabb profit reményében, 

nagyobb kockázat mellett. 

2. Értékpapírosítás 

Amikor egy bank értékpapírosítás segítségével kivonja portfoliója egy részét a 

tőkemegfelelési kötelezettsége alól, könnyen előállhat az a helyzet, amikor a 

felügyelet gyanútlanul megfelően biztonságosnak tudja és ítéli a bank tőkehelyzetét, 

miközben valójában a bank nem rendelkezik a kockázatai fedezéséhez szükséges 

tőkemennyiséggel. Ugyanakkor a jelenség fordítva is megfigyelhető azon bankok 

esetében, amelyeknél a 8%-os mutató túlságosan magas és jóval magasabb 

kockázati fedezetet jelentene, mint az a bank számára szükséges- ilyenkor a 

tőkearbitrázs lehetőséget teremt a banknak, hogy elkerülje a túltőkésítést és ennél 

fogva azt is, hogy  jövedelmezősége a várhatónál alacsonyabb legyen. 

3. Átsorolás a piaci kockázat hatóköre alá 

A kereskedési könyvben a tőkemegfelelési követelmények sokszor jóval enyhébbek 

a banki könyvéinél, ezért sok esetben a bankok megpróbálják különböző 

tranzakcióikat a kereskedési könyvben feltüntetni a kedvezőbb feltételek miatt. Ilyen 

módon például egy jó minősítésű vállalatnak nyújtott hitel a banki könyvbe kerülne, 

ha azonban ha a bank a vállalat kereskedési papírját vásárolja meg- azonos lejárattal 

és értékben- akkor ennek az ügyletnek a kockázata hitelkockázat helyett kereskedési 
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kockázatként is feltüntethető, amely esetben a kereskedési könyvben kell azt 

szerepeltetni jóval kevesebb tőkét allokálva az ügylet kockázatainak fedezete mögé. 

A tőkemegfelelési mutató módosításának három lehetséges útja:  

1. Az első Bázeli Tőkeegyezmény hányados típusú mutatójának fejlesztése 

A hagyományos mutató számítási módszerének megváltoztatásával illetve a 

szabályozók által meghatározott értékének módosításával ennek a többihez képest 

egyszerű módszernek az alkalmazásával is hatékonyan szinkronba hozható a 

szabályozás által előírt illetve a gazdaságilag szükséges tőke nagysága. Ennek 

megvalósításához a legfontosabb lépés a kockázati súlyok módosítása, hogy azok 

kifinomultabban tükrözzék az egyes gazdasági szereplők kockázatát. Másik 

esetleges megoldást jelentene az is, ha a szabályozók szabhatnák meg egyedileg a 

bank portfóliójának ismeretében a szükséges tőkekövetelményt. 

2. A hitelkockázat mérésére kialakított módszerek szabályozási céllal történő 

alkalmazása (hasonlóan a piaci kockázatok mérésére szolgáló Value at Risk 

modellekhez) 

A piaci kockázatmérő modellek analógiája alapján alkalmazott hitelkockázatmérő 

modellek alkalmazása is megfelelő megoldás lehet, hiszen végső soron mindkét 

esetben az adott valószínűség szerint bekövetkező piaci ill. hitelezési kockázatból 

adódó veszteség fedezéséhez szükséges tőkemennyiség megállapítása a szabályozás 

célja. Így logikus következtetésnek tűnik, hogy a piaci kockázatokra alkalmazható 

modellek – természetesen módosított formában- a hitelkockázat esetében is 

hasznosíthatóak. 

3. A szintén piaci kockázatelemzéshez kidolgozott „precommitment approach” 

használata 

A harmadik módszer lényegében az előző kettő logikájának megfordításából 

származik- nem arra ad eljárási módszert, hogy a meglévő kockázatok mögé 

mekkora tőkét kell a banknak allokálnia, hanem először felméri, hogy a bank 

mekkora tőkét kész fedezeti célra áldozni és ezek után állapítja meg a vállalható 

kockázat mértékét. A bank tehát kötelezettséget vállal, hogy meghatározott szint 

alatt tartja annak valószínűségét,  hogy inszolvenssé válik, a kockázatvállalásának 
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határok közé szorítása mellett. Ennél a módszernél a bank akkor vonható 

felelősségre, ha adott tőketartaléka mellett magasabb kockázatot vállal az előírtnál, 

tehát ha inszolvenssé válása nagyobb valószínűségű, mint a megállapított szint. 

A három lehetséges módszerből kettő világos módon követi a piaci kockázat már 

használatos modelljeinek elveit, valamint az a szándék is ebbe az irányba mutat, hogy a 

szabályozás megalkotói előtérbe helyezik a bankok szabad választását az alkalmazott 

módszer tekintetében. Mindebből látszik, hogy a hitelkockázat szabályozásának módja a 

fejlődés folyamán mind inkább közelebb kerül a piaci kockázat kezelésének 

módszereihez. 

3. 1. 1. Az Institute of International Finance módosítási javaslata 
14 

Összhangban az eddig említettekkel, az Institute of International Finance 

Tőkemegfelelési munkacsoportja 1998 márciusában közzé adta javaslatait a Bázeli 

Tőkeegyezmény módosításáról. A kiadott dokumentumban a munkacsoport szakértői 

összegezték a szabályozás addigra majd’ 10 éves alkalmazásának tapasztalatait, a 

felfedezetett hiányosságokat és hibákat, majd konkrét javaslatot tettek a szabályozás 

módosítására.  

Első pontban ők is kiemelték a kockázati súlyok módosításának szükségességét. 

Legfőképpen a vállalati szektort érintően tartották aggályosnak a 100 %-os kockázati 

súlyt, amely nem nyújtott lehetőséget arra, hogy a kockázatmérés során az adott vállalat 

pénzügyi helyzetét figyelembe vegyék a bankok, míg az országkockázat 

vonatkozásában használt 20% -os, nagyon kedvező kockázati súly olyan irányba tolta el 

a bankok portfolióját, amely pontosan a bázeli elvekkel ellentétes irányban mozog. A 

vállalati szektor kockázati súlyainak differenciáltabb meghatározása kifinomult 

értékelési eljárásokat feltételez, illetve a modell alapú eljárások integrálását a 

kockázatmérési gyakorlatba- ezt a rendszerbiztonság szempontjából is kedvezőnek vélte 

a munkacsoport, hiszen a kockázatkezelési kultúra fejlődését is jelenti egyidejűleg, 

mindamellett, hogy a felügyeletek így több információt is nyernek a pénzintézetekről. A 

fejlettebb módszerek alkalmazása azért is előnyös, mert előremozdítja a 

kockázatkezelés egyedi kockázatokról a portfolió szemléletre való áttérését. A külső 

                                                 
14 Seregdi László, A Bázeli Tőkeegyezmény felülvizsgálatára tett javaslatok, Bankvilág, 1998/ 4. (40 -48. 
oldal) 
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minősítők hitelminősítései egyfajta kiegészítő információként szolgálnának a szervezet 

javaslata szerint, hiszen ők úgy vélték, hogy figyelembe véve, hogy nem minden 

vállalat rendelkezik hitelminősítéssel / egyes vállalatok több cég esetleg eltérő 

minősítésével is rendelkezik, ezek kizárólagos alkalmazása nem lehetséges. 

Második pontként a hitelezési kockázatkezelő modellek elismerését és az ilyen alapú 

kockázatkezelés szabályozását javasolták beilleszteni az egyezmény módosításába, 

részletes követelményrendszer felállítása mellett. A kockázati tőkekövetelmény 

megállapítására használt modellekre vonatkozó alapvető követelmények az alábbiak a 

javaslat szerint: 

 „Kockázati értékelések valamennyi a portfolióban szereplő kockázatvállalásra, 

 valamennyi kockázati osztály esetében olyan, a jövőbeni lehetséges veszteségekre és 

a hitel vissza nem fizetésére vonatkozó becslések, amelyek múltbéli statisztikai 

megfigyeléseken alapszanak és figyelembe veszik a biztosíték-, futamidő-, garancia-

, országkockázat befolyásoló hatását, 

 becslések a hitel vissza nem fizetésére vagy a veszteség felmerülésére a portfolió 

egészére nézve,  

 becslések a portfolióban bekövetkező lehetséges veszteségek közötti korrelációkra 

valamint a kockázati koncentrációból származó magasabb kockázatokra, 

 becslések a portfolió egészében bekövetkező veszteség valószínűségeire, 

 olyan tőkekövetelmény meghatározása, amely a fenti alapon számított lehetséges 

veszteség valószínűségein alapszik és összhangban van az intézmény 

kockázatviselési céljaival, 

 a becslésekhez felhasznált adatok részletes leírása, valamint az adatok és a becslések 

rendszeres felülvizsgálatára és aktualizálására vonatkozó eljárások ismertetése, 

 a banki könyvben szereplő eszközök értékére vonatkozó becslések, 

 olyan stressz tesztek, amelyek a különleges hitelezési helyzetek hatásának 

felmérésére szolgálnak, 
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 rendszeres elemzések arra vonatkozóan, hogy a modell által adott előrejelzések 

mennyire voltak helyesek, figyelemmel a bank kockázatkezelési és értékelési 

gyakorlatára is” (Seregdi, 2001) 

Harmadik kívánatos módosítási pontként pedig a javaslat a hitelek után képzett 

céltartalékok  új típusú kezelését említi. Ha ugyanis a hitelezési tevékenység 

kockázatának mérése belső modellek szerint történik, az nagy mértékben megváltoztatja 

a céltartalék képzés módját. A modellt alkalmazó bankok a portfoliójuk egészére nézve 

állapíthatják meg céltartalék képzési szükségletüket, amely így vélhetően alacsonyabb 

lesz majd. Ez lehetővé teszi, hogy a céltartaléknak azt a részét, amely nem kerül 

felhasználásra, vagyis ha a portfolióban bekövetkező veszteség alacsonyabb, mint a 

modell által prognosztizált, akkor azt a továbbiakban mint tőkeelemet vegyék 

figyelembe. Ez lehetővé tenné a javaslat szerint, hogy a képzés módja miatt ezek a 

tartalékok már nem céltartalékként, hanem a tőkeelemek között legyenek számon tartva, 

mint általános tartalék. 

A munkacsoport a módosítási javaslattal a nemzetközi pénzügyi rendszer 

biztonságának, a pénzpiacok stabilitásának növekedését kívánta elősegíteni. Javaslatuk 

kiindulópontot nyújtott a nem sokkal később megszülető, a Bázeli Tőkeegyezmény 

intézményesített továbbfejlesztéséhez, amelyet a szakirodalom csak Bázel 2-ként 

emleget. 

4. A továbbfejlesztett Bázeli Tőkeegyezmény, vagyis a 
Bázel 2. 

Az első Bázeli Tőkeegyezmény kritikáira épülve az első módosítási javaslat 1999-ben, 

amely az első konzultatív dokumentum nevet viselte.  Ezt követte a második konzultatív 

dokumentum 2001 januárjában. Az ezt követő periódusban további viták folytak a 

módosítás tökéletesítéséről, több tanulmány is készült az eddigi, bevezetett intézkedések 

hatásairól. A legnagyobb jelentőséggel bíró a Quantitative Impact Study 3 volt 2002-

ben, amellyel az 5. fejezetben részletesebben foglalkozom. Végül 2003-ban született 

meg a harmadik konzultatív dokumentum, majd pedig 2004-ben a Bázel 2. mostanáig is 

érvényes formája került publikálásra. Bevezetésére elvben 2007. januárjában került sor, 

addig az első és második bázeli szabályrendszer párhuzamos alkalmazása folyt- de 
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mivel irreális elvárás lett volna az új szabályok szerinti működés varázsütésre való 

bevezetése, az implementációs folyamat mind a mai napig tart.  

A Bázel 2 egy komplex, három pilléren nyugvó szabályozási rendszer, amely jóval 

rugalmasabb az őt megelőző szabályozásnál. Számba veszi a bankok működése során 

felmerülő kockázatokat és azok tőkével való fedezésére nyújt olyan megoldást, amely a 

korábbi szabályozásnál hatékonyabban közelíti az előírt, illetve a gazdaságilag 

szükséges tőke nagyságát, miközben egyidejűleg hozzájárul a versenysemlegesség 

megvalósításához is a nemzetközi pénzpiacon. 

4. 1. Az első pillér: az új tőkeszabályok15 

A szabályozás első pillérét itt is a tőkeszabályok alkotják, azonban a korábbi 

rugalmatlan, adminisztratív jellegű szabályozással ellentétben ezek a követelmények 

sokkal differenciáltabban kezelik a bankok különböző kockázatainak kérdését. 

Az első és egyik legfontosabb újítás, hogy a működési kockázatot, mint szabályozott 

kockázati faktort, beintegrálta a tőkekövetelménnyel biztosítani kívánt kockázati 

tényezők közé, így a piaci- és hitelkockázat vizsgálata mellett harmadik kockázati 

csoport került a szabályozásba, amelyet ez idáig mintegy figyelmen kívül hagytak a 

szabályozók. Az 1. diagram a bankok által elszenvedhető potenciális veszteségek 

százalékos megoszlását mutatja kockázatok szerint. Jól látható, hogy a működési 

kockázat a potenciális veszteségek 16 % -át fedi le, amely nem elhanyagolható arányt 

jelent.  1. számú diagram 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 BIS- The Basel II Consultative Document on Capital Accord: an overview, Economic and Financial 
Review, 2001, 103- 148. oldal 
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Forrás: Tóthné Potsubay Nóra és Szegedy István (Exim Bank) : Hitelpiaci törvény és 

Bázel 2, 2008, előadás 

A 2. diagramon a kockázatok üzletágak szerinti megoszlása látható. Látható, hogy a 

számos pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzintézetek egyes tevékenységei, például a 

lakossági, vagy tanácsadási üzletág esetén a működési kockázat a legnagyobb 

jelentőségű az adott szegmens összes kockázatai közül. 

2. diagram 
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Forrás: MNB nyomán Tóthné Potsubay Nóra és Szegedy István (Exim Bank): Hitelpiaci 

törvény és Bázel 2, 2008, előadás 

A második nagy újdonság az előző fejezetben említett tendenciának végeredményeként 

a bankok szabad választása lett a kockázatmérés módjának megválasztásában. Ezzel a 

szabályozás mintegy elismeri, hogy az egyes bankok jobban ismerik saját kockázataikat 

és jobb eszközök állnak rendelkezésükre ezeknek felméréséhez, mint a felügyeleteknek. 

A szabályozás többféle lehetőséget kínál a bankoknak arra, hogy kockázataikat 

felmérjék és a bankok saját belátásuk és kapacitásuk szerint a profiljukhoz és 

lehetőségeikhez legjobban illeszkedőt választhatják ki ezek közül. A módszerek 

kiválasztásában a „trade off” elv érvényesül: vagyis amelyik bank fejlettebb 

kockázatmérő módszert választ, a kockázat felmérésének nagyobb pontossága miatt 

kevesebb tőkét allokál a kockázat mögé, mintha egy kisebb pontosságú, fejletlenebb 

módszert választott volna, amely így tőkeigényesebb lesz. Ez a módszer jól motiválja a 

bankokat a fejlett módszerek alkalmazására, hiszen így kisebb tőkét kell tartalékolniuk, 
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amivel csökkenthetik költségeiket, ugyanakkor egyidejűleg a biztonság magasabb 

szintjét képesek elérni, ami egyértelműen mind a saját, mind ügyfeleik érdekét is 

szolgálja. Az első pillér felépítése az 1. számú ábrán látható. 

1. ábra 

Az első pillér felépítése 

Első pillér:
Tőkekövetelmény

Első pillér:
Tőkekövetelmény

HitelkockázatHitelkockázat Piaci kockázatPiaci kockázat Működési kockázatMűködési kockázat

SztenderdmódszerSztenderdmódszer Alap IRB módszerAlap IRB módszer Fejlett IRB módszerFejlett IRB módszer SztenderdmódszerSztenderdmódszer

Belső modellBelső modell

Alapmutató módszerAlapmutató módszer

SztenderdmódszerSztenderdmódszer

Fejlett
mérési módszer

Fejlett
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Alternatív
sztenderdmódszer
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SztenderdmódszerSztenderdmódszer Alap IRB módszerAlap IRB módszer Fejlett IRB módszerFejlett IRB módszer SztenderdmódszerSztenderdmódszer

Belső modellBelső modell

Alapmutató módszerAlapmutató módszer

SztenderdmódszerSztenderdmódszer

Fejlett
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Forrás: Tóthné Potsubay Nóra és Szegedy István (Exim Bank) : Hitelpiaci törvény és 
Bázel 2, 2008, előadás 

4. 1. 1. Hitelkockázat 

4. 1. 1. 1. A sztenderd módszer 

A sztenderd módszer a Bázel 2. esetében a korábbi hányados típusú tőkekövetelményt 

jelenti, kis módosítással. A korábbi rugalmatlan kockázati súlyok csak az ügyfél 

„típusát” vették figyelembe, annak kockázatosságát nem vizsgálták. 

A Bázel 2. esetében a kockázati súlyokban szerepet kap az ügyfél kockázatossága is, így 

a kockázatszámítás sokkal differenciáltabb, mint korábban. Az ügyfelek 

kockázatosságának megállapítása erre specializálódott cégek, külső minősítők feladata. 

Ha nem áll rendelkezésre ilyen külső minősítés, akkor az ügyfél vagy 100 % -os 

kockázati súlyt kap, vagy pedig, extrém kockázatú ügyfél esetében 150 %-ot, ami 

szintén újdonsága a rendszernek. 
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A sztenderd módszer alkalmazása azon intézményeknek javasolt, amelyek nem felelnek 

meg a fejlettebb kockázatmérő módszerek alkalmazási feltételeinek. A sztenderd 

módszer választása nem jelent semmilyen elköteleződést a jövőre nézve, tehát az IRB 

típusú kockázatmérésre való áttérés lehetősége fennáll. A sztenderd módszer esetében a 

tőkekövetelmény megállapítása az alábbi módon történik: a követeléseket és a függő 

követeléseket megszorozzák a hozzájuk rendelt kockázati súllyal, majd az így kapott 

szorzat 8%-a lesz a tőkekövetelmény. A függő követelés alatt azokat a jövőbeli vagy 

függő kötelezettségeket kell érteni, amelyekből valamilyen esemény hatására az 

ügyféllel szembeni kötelezettség jön létre. Például ilyen lehet a számlához tartozó 

hitelkeret, garancia és kezességvállalás illetve minden olyan mérlegen kívüli tétel, 

amely az ügyfél nem teljesítése esetén a veszteség kockázatával járhat.16 

2. ábra 

Tőkeszámítás a sztenderd módszer szerint 

Ügyfélszegmens

RW* 8% TŐKEx =Kitettség* RWA x =
 

* ahol RW = a kockázati súly (Risk Weight), a kitettség pedig a mérlegen belüli 

kitettség és az aktív időbeli elhatárolások.17 

Forrás: Bankárképző, Kalfmann Petra, Somogyi Virág: Hitelkockázati módszerek és 

fedezetek, 2008, előadás 

A sztenderd módszer szerinti ügyfélszegmentációt az 1. számú táblázat szemlélteti.  

1. számú táblázat 

A Bázel 2. sztenderd módszere szerinti ügyfélszegmentáció a 
hozzárendelt kockázati súlyokkal 

 
Ügyfélszegmens Hozzárendelt kockázati 

súly 
Központi kormányzatok, központi bankok 0(- 100%) 

                                                 
16 dr. Nagy Mária,  2006 
17 Bankárképző, Kalfmann Petra, Somogyi Virág: Hitelkockázati módszerek és fedezetek, 2008, előadás 
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Regionláis kormányok, helyi önkormányzatok (0%- )50%-100% 

Közszektorbeli intézmények 0%- 100 % 
Multilaterális fejlesztési bankok 0% -20 %- (100%) 

Nemzetközi szervezetek 0% 
Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 20 %- 100 % 

Vállalkozások 100% 
Lakossági követelések 75 % 

Ingatlannak fedezett követelések 35 %- 50% 
Késedelmes tételek 50 %- 100 %- 150% 
Fedezett kötvények 10 %- 20 %- 50 %- 100 % 

Kiemelkedő kockázati kategória tételek  
Értékpapírosítási pozíciók  

Kollektív befektetési formák 100 % 
Egyéb követelések 0%- 20%- 100 % 150% 

 
Forrás:Saját készítésű táblázat Bankárképző, Kalfmann Petra, Somogyi Virág: 
Hitelkockázati módszerek és fedezetek, 2008, előadás nyomán 

4. 1. 1. 2. Az IRB (Internal Rating Based- belső minősítésen alapuló) 

módszer 

Az IRB módszer gyakorlatilag a szabályozók által kidolgozott kockázatmérő modell 

leegyszerűsített változata, amely segítségével lehetővé válik a hitelkockázatmérő modell 

elveinek követése egy konkrét teljes modell alkalmazása nélkül. Ezen módszer 

segítségével a fejlett kockázatkezelési kultúrával rendelkező bankok saját belső 

kockázatmérő rendszerüket alkalmazva képessé válnak sztenderdizált kockázati súlyok 

megállapítására, amely részét képezi a  tőkekövetelmény megállapításának. Ez esetben a 

bank valójában a saját minősítési csoportjaihoz tartozó mulasztási valószínűséget 

határozza meg önállóan, ezért ezt alap IRB módszernek nevezik, a további kockázati 

tényezők meghatározása a szabályozás szerint történik. A belső minősítésű rendszerek 

esetében a figyelembe veendő kockázati paraméterek a következők:  

 PD (probability of default), nemfizetés valószínűsége: statisztikai alapú 

valószínűség az adós nemfizetési valószínűségéről, amely alapja az adós 

minősítése, annak „természete” alapján 

 M (maturity), lejárat 

Az alap IRB módszerben ezt a két kockázati tényezőt a bank határozza meg. A fejlett 

IRB módszernél ez még további két faktorral egészül ki, amelyek:  



 28

 LGD (loss gives default), veszteség nemteljesítés esetén: amely esetében a 

veszteség függ a fedezetektől, a hitel szenioritásától és a workout minőségétől 

 EAD (exposure at default), a mulasztáskor meglévő kitettség nagysága: 

mérlegen belül és lehívott tételek 18 

Amiből az előírt tőkefüggvény:  

K=(LGD x N (x) – LGD x PD) x (1+(M – 2.5)b)/(1- 1.5b) 

Ahol N a normális eloszlás, M a duration típusú lejárati változó (alapesetben 2,5 év) és 

b a PD-től függő lejáratot kiigazító paraméter  

A legmagasabb szintű kockázati tudatossággal bíró bankok esetében az is megengedett, 

hogy a tőkeallokáció mértékének meghatározásához szükséges egyéb faktorokat is 

maguk vegyék számításba- ez a legmagasabb szintű kockázatkezelés, a fejlett IRB 

módszer. Ennek az alkalmazásánál a tőkefüggvény számításakor az LGD illetve az 

EAD faktorok esetében a nem –retail szegmensre nézve is a pénzintézet becsléseit 

használják, míg az alap rendszernél a szabályozás által előírt értékeket. 

A kockázati súlyokat mind a két módszer alkalmazásánál a felügyelet által megalkotott 

függvény alapján kell kiszámolni- a 8 % azonban itt sem tűnik el a számításból, a 

tőkekövetelmény még mindig az eszközök kockázati súlyozása után számított 8 % 

marad továbbra is. Ez a módszer a hitelkockázati modellek szabályozásba való 

beépülésének irányába mutat. 

Tőkeszámítás az IRB módszer szerint 3. ábra 

Ügyfélszegmens Tőkefüggvény

Tőke % x Kitettség* x 12, 5 x 1, 06 = RWA

x 8 % = TŐKE  

* Fedezetek beszámítása hatással van az értékére 

                                                 
18 BIS: The Internal- Ratings Based Approach, 2001, 108 oldal 
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Forrás: Bankárképző, Kalfmann Petra, Somogyi Virág: Hitelkockázati módszerek és 

fedezetek, 2008, előadás 

Az IRB ügyfélszegmentációja kis mértékben eltér a sztenderd módszer esetében 

alkalmazott ügyfélszegmentációtól, amelyet a 2. számú táblázat személtet.  

2. táblázat 

Ügyfélszegmentáció a Bázel 2. IRB módszere szerint 
 

Ügyfélszegmentáció 
Központi kormányzatok, központi bankok 
Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 

Vállalkozások 
Lakossági követelések 

Részesedések 
Értékpapírosítási pozíciók 

Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök 
 
 
Forrás: Bankárképző, Kalfmann Petra, Somogyi Virág: Hitelkockázati módszerek és 
fedezetek, 2008, előadás 

Ügyfélszegmensek szerint a belső minősítésű módszerben Magyarországon öt 

különböző tőkefüggvény használatos, amelyek között a különbséges a kategóriák szerint 

meghatározott korrelációs tényező értéke. Az első a vállalati tőkefüggvény, amelyet 

vállalatokra, országokra és hitelintézetekre alkalmaznak. A kis- és 

középvállalkozásoknak külön tőkefüggvényük van, a lakossági függvényt pedig három 

részre bontja a szabályozás: retail jelzálogkövetelések, megújuló retail hitelek és egyéb 

retail követelések.19 

Roll- out20 

A roll- out elv biztosítja az IRB esetében a fokozatos áttérést a sztenderdről a fejlettebb 

módszerekre. Mivel a fejlett módszerek alkalmazása komoly kihívásokat jelent a bank 

számára, ezért a szabályozás nem várja el annak teljes mértékű átvételét az IRB-re való 

áttérés első napjától. Az átállás egy úgynevezett roll- out terv alapján történik, amelyben 
                                                 
19 Bankárképző, Madar László: Hitelkockázat- IRB módszer; Rating rendszerek és validáció, 2008, 
előadás 
20 PSZÁF: Validációs kézikönyv, A belső minősítésen alapuló módszerek és a működési kockázat fejlett 
módszereinek (AMA) bevezetéséről, értékeléséről és jóváhagyásáról,2008,  134 oldal 
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a bank leírja azt, hogy milyen ütemben és hogyan kívánja elvégezni az átállást. Ennek a 

tervnek természetesen ésszerűnek kell lennie. A roll –out megengedi azt, hogy a bank az 

első évben csak bizonyos portfólió szegmensére alkalmazza az IRB-t, majd így haladva 

előre terjessze ki azt végül a teljes portfolióra, de nem teszi kötelezővé a teljes 

portfolión való alkalmazást sem. Az út mindig az egyszerűbb eljárástól a fejlettebb 

irányába vezet, tehát vagy a sztenderdtől az alap IRB, vagy pedig az alap IRB- től a 

fejlett IRB irányába, visszafelé csak kivételes esetben, a felügyelet külön engedélye 

mellett történhet meg az átállás. Mint mindent a Bázel 2 rendszerben, ezt is kötelezően 

és részletekbe menően dokumentálni kell.  

4. 1. 2. Működési kockázat 
A működési kockázat a belső folyamatok, rendszerek, emberek nem megfelelően 

összehangolt működéséből vagy hibájából, vagy valamilyen külső esemény hatására 

bekövetkező veszteség kockázata. Definíciója meglehetősen ködös, ezért ide értendő a 

jogi kockázat is, de hírnév és a stratégia kockázat kívül esik a működési kockázatok 

körén a szabályozás szerint. Vonzata lehet anyagi (büntetés, bírság, késői teljesítés 

miatti bánatpénz stb. ) és nem anyagi jellegű, amely viszont érinti a jóhírnév és a 

stratégia kérdéskörét is. Kezelésére három lehetőség kínálkozik a Bázel 2-ben, az 

alapmutatóra épülő (BIA) rendszer, a sztenderd módszer (SA és ASA) és a fejlett 

módszer (AMA), amelyek a következő módon épülnek egymásra:                        4. ábra 

A működési kockázat kezelési módszereinek egymásra épülése 

 

 

 

 

 

 

 

Alapmutatóra épülő módszer (BIA)

Sztenderd módszer (SA vagy ASA)

Fejlett mérési módszer (AMA)

Ö
sztönzés
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Forrás: Bankárképző, Szabolcs Gergely: Működési kockázatok mérése és kezelése, 

2008, előadás 

Az alapmutató módszerben az átlagos jövedelem 10- 20 %-a a tőkekövetelmény, de erre 

vonatkozóan nincs alkalmazási követelmény a szabályozásban. 

A sztenderd módszerben (SA) a portfóliót 8 üzletágra kell bontani és a tőkekövetelmény 

üzletáganként határozandó meg, a szorzó a kockázattól függően 12- 18%. A 

meghatározott divíziók a vállalati pénzügyek (18%-os súly), a kereskedelmi és 

értékesítési (18%-os súly), a fizetési és elszámolási tevékenység (18%-os súly), a 

pénzügyi szolgáltatás közvetítés (15%-os súly, kereskedelmi banki tevékenység (15%), 

a lakossági banki tevékenység ( 12%), a lakossági közvetítő tevékenység (12%) és a 

vagyonkezelési tevékenység (12%).  

Az alternatív sztenderd módszert a lakossági és vállalti üzletágnál lehet használni. Itt a 

jövedelem helyett az üzletági állomány 3, 5 % -a a számítás alapja, ez az úgynevezett 

„számított jövedelem”. Használatának következménye a magas marzsú bankoknál a 

tőkeigény 40- 60 %-os csökkenése a sztenderdhez képest. De alkalmazása feltételekhez 

kötött: az adott banknak magas szintű aktivitást kell mutatnia e két üzletágban (a 

portfólió 90 %-a vállalati és lakossági szegmensből származik), valamint a portfóliója 

legalább 50 %-a  3%-nál magasabb PD-vel kell, hogy rendelkezzen. 

A működési kockázat valódi mérése azonban csak a fejlett módszer keretein belül 

történik meg, amely az AMA (Advanced Measurement Approach) nevet viseli. Ennek a 

módszernek a használatánál a kockázatok intézeten belüli feltérképezése a cél, belső 

modellek használatával. Négy kulcseleme a belső adatok, a külső adatok, a szcenárió 

elemzések és a környezetet jellemző tényezők. A kockázatmérés 99, 9% -os biztonsági 

szinten történik elméletben, bár ehhez nagyjából ezer éves idősorra lenne szükség, 

amely ráadásul változatlan piaci környezetet feltételez- így az alkalmazott modellek 

értékelése meglehetősen nehéz feladat. Az eljárás figyelembe veszi az eloszlás szélén 

szereplő, „extrém” jelenségeket, és törekszik az azokat érintő tényezők feltárására. A 

tőkének fedezetet kell nyújtania a várható és a nem várható veszteségre is- de a 

tőkeszámítás során, mint kockázatcsökkentő technika, a biztosítás max. 20%-ig 

figyelembe vehető. 
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Az eljárás alapköve a megfelelő adatgyűjtés, amely esetében nincsenek előírások az 

üzletágak vonatkozásában- csupán „best practice” létezik. Használható 

veszteségeloszlás alapú (LDA), szcenárió alapú (SBA), scorecard alapú (RDCA), illetve 

hibrid megközelítésű modell (HBA) is, a cél a kockázatok minél pontosabb feltátársa. 

Az AMA alkalmazása feltételekhez kötött, amelyek a következők: 

 Belső kockázatmérési rendszer integráltsága – a napi kockázatkezeléssel 

szorosan integrált működési kockázatmérés 

 Független kockázatkezelési egység- független funkció, amely felelős a 

kockázatkezelési keret kialakításáért 

 Megfelelő jelentési rendszer- a kockázati események jelentésére megfelelő 

rendszert kell alkalmazni és korrektív akcióterveket kell kialakítani 

 Jól dokumentált kockázatkezelési rendszer- eljárások és szabályzatok a 

megfelelőség biztosítására és a nem- megfelelőség kiszűrésére 

 Belső és külső felülvizsgálat- a működési kockázatkezelési folyamatokat külső 

vagy belső felügyelőknek felül kell vizsgálniuk, amely vizsgálat tárgya mind az 

üzleti egység, mind pedig a független működési kockázatkezelési funkció 

tevékenysége 

 Validáció- szabályozói és belső21  

4. 1. 3. 1. Miért fontos kezelni a működési kockázatot? 

A működési kockázat mérése hosszú ideig, egészen a Bázel 2 megalkotásáig nem 

igazán került előtérbe a pénzintézetek szabályozásának kérdésénél. Csupán néhány 

visszhangosabb botrány hívta fel a figyelmet a működési kockázat által felmerülő 

komolyabb veszteség lehetőségére. Az elmúlt néhány évben a chipkártyás botrányok, 

vagy például a Societe General arbitrazsőrje által elkövetett csalások révén a bankvilág 

szembesülni kényszerült a működési kockázat kezelésének fontosságával.  

                                                 
21 Bankárképző, Szabolcs Gergely: Működési kockázatok mérése és kezelése, 2008, előadás 
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Az operációs kockázat mérése alapvető fontosságú lett, hiszen enélkül a 

kockázatkezelés nem megvalósítható. Ha egy pénzintézet tisztábban lát ezen a területen, 

az elősegíti valós kockázati profiljának megismerését, amely számos előnnyel jár. Az 

eddig elszórtan ugyan, de már rendelkezésre álló információ gyűjtésre, dokumentálásra 

és elemzésre kerül. Az esetleges veszteségesemények száma csökken, illetve az okozott 

veszteség is alacsonyabb lehet. A működési kockázat megismerése és kezelése elősegíti 

a bankok transzparens működését, amely reputáció tekintetében is előnyt jelent. Mindez 

a működési hatékonyság növekedéséhez vezet. 

A gyakorlatban mindennek ellenére az AMA program egyelőre nem túl népszerű. Az 

OpRisk and Compliance szaklap által 2008-ban készített felmérés szerint a 

megkérdezett pénzintézetek 41 %- a nem kívánta integrálni az AMA-t működési 

kockázatkezelésébe. A válaszadók többsége indokként azt jelölte meg, hogy a bevezetés 

szerinte nem jár üzleti előnyökkel, vagy hogy nem csökkenti kellő mértékben a 

tőketartalékot. Még azok a vállalatok is, amelyek már tervbe vették az implementációt, 

48 %- ban csak „némi hasznot” remélnek a bevezetéstől. Ezzel szöges ellentétben áll az 

AMA-t már alkalmazó bankok értékelése, amelyek az AMA által nyújtott előnyöket 

67%-ban „jelentősnek” ítélték meg. Véleményük szerint az AMA segíti a céget a fejlett 

döntéshozatali rendszer kialakításában, illetve a hatékonyság növekedésében. 

Mindebből levonható az a következtetés, hogy az AMA módszer által nyújtott előnyök 

a rendszer bonyolultsága miatt első pillantásra nem egyértelműek, de a tapasztalatok 

mégis azt mutatják, hogy az implementáció komoly előnyöket jelent a pénzintézet 

számára, elsősorban saját kockázati profiljuk mélyebb megismerésében és belső 

folyamataik tökéletesítésében. 22 

4. 1. 3. Piaci kockázat 

A piaci kockázat egy olyan terület a kockázatkezelésben, amely minden más üzleti 

területtől független. Fejlődése töretlen, ezért szinte nap, mint nap új kihívásokat állít az 

ezzel foglalkozó közgazdászok elé- elég, hogyha csak az ún. egzotikus derivatívákra 

gondolunk. A vizsgált kockázatok közül talán itt lehet a leginkább érzékelni azt, hogy a 

kockázatokat nem egymástól elkülönülő halmazok formájában kell elképzelni, azok 

szorosan kapcsolódnak egymáshoz, olykor egymásba is olvadnak (például egy piaci 

kockázatból fakadó partnerkockázat működési kockázatot hordozhat magával).  

                                                 
22 http://www.opriskandcompliance.com/public/showPage.html?page=704382, 2009-04-18, 16:30 
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Az OECD definíciója szerint a piaci kockázat: pénzügyi eszközökből származó 

veszteség, amely a piaci változásokból ered. Piaci kockázat alatt értendő a kamat-, 

devizaárfolyam-, értékpapírárfolyam és az áruk árfolyamának változásaiból eredő 

kockázat.23 Az első Bázeli Tőkeegyezményből még kimaradt, de annak módosítását 

1996-ban kiterjesztették a piaci kockázatokra is, amelyet ez a dokumentum az 

alábbiként definiál: „a piaci árak mozgásából eredő mérlegen belüli és mérlegen kívüli 

veszteségek kockázata”24 

Piaci kockázatok esetében a Bázel 2. nem hozott nagy változást. Mérési elve marad a 

„mark to market” , napi értékelésű rendszer , a VAR (value at risk) modell alapján. A 

VAR reportnak számos variációja készül el a piaci kockázat értékelése során. 

Vizsgálják különböző tartási periódusokra, többféle módszerrel (parametrikus, 

historikus, monte carlo, filtered historikus), termékenként és csoportszinten is. A 

Táblázatok, ábrák és diagramok jegyzékében található 3-4-5. számú diagramok 3 db 

VAR reportot ábrázolnak, amelyek esetében jól látható, hogy az összegzett VAR érték 

alacsonyabb, mint a csoportszintű- tetten érhető tehát a diverzifikációs hatás, amelynek 

számszerűsített értéke a harmadik VAR report div. benefit oszlopában látható. 

Amennyiben ez nem lenne lehetséges, a „mark to model” metódus lép életbe, amely 

során a felügyelet által meghatározott modell szerint történik a kockázatmérés, aminek 

megbízhatóságát a felügyelet ellenőrzi.25 Mint az előbbieknél, itt is fontos felügyeleti 

szempont a megfelelő dokumentáltság mind a menedzsment, mind pedig a hatóságok 

megfelelő tájékozódása érdekében. Kiemelendő ezen kívül, hogy a piaci 

kockázatkezelésnél alkalmazott gyakorlat az, amely kezd átgyűrűzni a 

hitelkockázatkezelésbe- nevezetesen a portfóliószemlélet. A első Bázeli 

Tőkeegyezmény ugyanis még figyelmen kívül hagyta a portfólió diverzifikáltságának 

kockázatcsökkentő szerepét, ugyanakkor annak piaci kockázattal való kiegészítésében 

már számításba vették ezt a szempontot. A Bázel 2-ben pedig már a hitelkockázatnál is 

értékelendő faktorként szerepel a portfóliódiverzifikáció.  

                                                 
23 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6215, 2009-04-18, 21:24 
24 BIS: Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks, 1996 
25 Olti Kálmán (Raiffeisen Bank): Piaci kockázatkezelés a gyakorlatban, 2007, előadás 
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4. 2. Második pillér: a felügyeleti ellenőrzés 

A felügyeleti ellenőrzés meghatározása nem merül ki a tőkekövetelmény betartásának 

felügyeletével. Ennél is fontosabb szempont annak biztosítása, hogy a pénzintézet 

megfelelő kockázatmérő és kockázatkezelő rendszerrel rendelkezik. A hivatalos szervek 

feladata a megfelelő tőkeallokáció meglétének ellenőrzése, továbbá egy olyan 

felügyeleti rendszer működtetése, amely az esetleges hiányosságokra vagy hibákra a 

lehető leghamarabb rávilágít, hogy minél korábbi, hatékony beavatkozást tegyen 

lehetővé. Az első pillérben kezelt kockázatok a már említett hitel-, piaci és a működési 

kockázatok. Azonban a bankok működésében, illetve magából a szabályozásból eredően 

más kockázati tényezők is felmerülnek, amelyeket a második pillér hivatott szabályozni. 

Az Exim Bank által készített áttekintő táblázat segítségével megnézzük ezen kockázati 

tényezőket. 

3. számú táblázat 

A második pillér kockázati elemei 
 

 

Forrás: Tóthné Potsubay Nóra és Szegedy István (Exim Bank) : Hitelpiaci törvény és 

Bázel 2, 2008, előadás 

A felügyeleti eljárás alapelvei a következőek26: 

                                                 
26BIS- The Basel II Consultative Document on Capital Accord: an overview, Economic and Financial 
Review, 2001, 103- 148. oldal  

1. Az első pillér kockázatai 3. Kimaradt kockázatok

2. Első pillérben csak 
részlegesen figyelembe vett

4. Külső tényezők

Hitelkockázat

Piaci kockázat

Operációs kockázat

Likviditási kockázat

Banki könyv kamatkockázata

Koncentrációs kockázat

Stratégiai és hírnév kockázat

Kockázatcsökkentésnél 
visszamaradt kockázatok

Értékpapírosításnál 
visszamaradt kockázatok

Stressz tesztek

Változó szabályozási környezet

Változó üzleti környezet

Változó gazdasági környezet
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1. A bankok rendelkezzenek megfelelő eljárással a kockázati profiljukkal 

összhangban lévő tőkemegfelelésük értékelésére és a szükséges tőkeszint 

biztosítására. 

2. A felügyelők értékelik a tőkemegfelelés belső értékelési eljárásait, valamint a 

bankok képességét a szabályozási tőkeszint ellenőrzésére. 

3. A felügyelők elvárják, hogy a bankok a minimális szabályozási tőkeszint felett 

működjenek és alkalomadtán kötelezhetik a bankokat a minimumot meghaladó 

tőke képzésére. 

4. A felügyelők arra törekszenek, hogy idejében közbelépjenek, ha a bank 

tőkeszintje elégtelen, és mielőbb rászorítsák a bankot az elégtelen tőkehelyzet 

orvoslására. 

4. 2. 1. A tőkemegfelelés belső értékelési folyamata – ICAAP 

A második pillér működése két metódus szerint történik, amelyek közül az első az 

ICAAP, vagyis Internal Capital Adequacy Assessment Process (tőkemegfelelés belső 

értékelési eljárása). Ez azon eszközök összeségét jelenti, amelyeket a bank maga 

alkalmaz stabil és biztonságos működése érdekében, a felügyeletek munkáját 

megkönnyítendő. Itt a bankok irányába támasztott elvárásként szerepel a megalapozott 

tőkeelemzés illetve az átfogó kockázatelemzés (összefüggésben az első pillérrel), a 

folyamatos vezetői ellenőrzés, monitoring és riporting, illetve a belső ellenőrzési 

mechanizmusok 27.   

Az ICAAP alapelvei a következők: 28 

1. Minden intézménynek rendelkeznie kell olyan belső eljárással, amely értékeli a 

kockázati profiljához illeszkedő tőkemegfelelést. 

2. Az ICAAP az adott intézmény felelőssége. 

                                                 
27 PSZÁF: A tőkemegfelelés belső értékelési folyamata (ICAAP)- útmutató a felügyelt intézmények 
részére, 2008 
28 PSZÁF: A tőkemegfelelés belső értékelési folyamata (ICAAP)- útmutató a felügyelt intézmények 
részére, 2008 
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3. Az alkalmazott belső tőkeszükségleti módszernek jól kidolgozottnak és 

dokumentáltnak kell lennie. Az intézmény vezető testülete mind irányítói, mind 

felvigyázói funkciójában felelős a megfelelő ICAAP működéséért, annak 

jóváhagyásáért és továbbfejlesztéséért. 

4. Az ICAAP az intézmény irányítási és döntési folyamatainak integrált részét kell, 

hogy képezze. 

5. Mivel az ICAAP folyamatokra, eljárásokra épül, ezért megfelelő működését 

rendszeresen, legalább évente egyszer felül kell vizsgálni. 

6. A belső tőkeszükséglet számítási módszernek kockázat alapúnak kell lennie. 

7. Az ICAAP-nak átfogónak, minden részletre kiterjedőnek kell lennie. 

8. Az ICAAP-nak előretekintőnek - jövőorientáltnak- kell lennie. 

9. AZ ICAAP-nak megfelelő mérési és értékelési eljárásokon kell alapulnia. 

10. Az ICAAP-nak egy elfogadható végeredményt kell eredményeznie. 

Az ICAAP legfontosabb összetevői (a teljesség igénye nélkül) közül a legnagyobb 

jelentőségűek a belső tőkeellátottság elemei: a kockázatvállalási politika, a kockázati 

étvágy, a kockázati szerkezet valamint a kockázatkezelés felépítése és szervezete. Ide 

tartoznak még a tőkével közvetlen módon kapcsolatos összetevők, a tőkestatégia, a 

tőketervezés illetve a tőkeallokáció. Az ICAAP részét képezik a stressz tesztek is, amely 

olyan eljárásoknak a gyűjtőneve, amely során ritka, ám potenciálisan bekövetkező 

események megtörténte esetén az adott pénzintézet sérülékenységét mérik. Ilyenek 

például az irányadó kamatláb változásai, a forint árfolyamának változása, likviditást 

befolyásoló események, stb. Valamint az ICAAP összetevők közé sorolandók az ún. 

Internal Governance, vagyis belső irányítással összefüggő szempontok, mint a felelős és 

hozzáértő irányítás, megfelelő vállalati struktúra, belső kontroll rendszer működtetése 

illetve kockázatkezelési rendszer, a szükséges monitoring és a folyamatos ellenőrzés is.  

4. 2. 2. A felügyeleti felülvizsgálati és értékési eljárás – SREP 

A második eljárás a SREP, Supervisory Review and Evaluation Process, vagyis 

felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás, amelynek keretében megállapítják a bank 
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kockázati profilját, elvégzik az ICAAP értékelését („use” illetve „experience” 

tesztekkel). A felügyelet megvizsgálja, hogy a szavatolótőke mértéke elégséges-e az 

adott pénzintézetre nézve illetve súlyos problémák esetén eljárást is  kezdeményezhet. A 

cél az esetleges tőkeallokációs problémák minél korábbi feltárása, hogy a beavatkozás 

még a súlyosabb problémák fellépése előtt megtörténhessen. A SREP a kvalitatív 

tényezők fontosságát emeli ki. 

A SREP-re vonatkozó alapelvek:29 

1. A felügyeleti felülvizsgálati folyamat az általános kockázat alapú felügyelési 

módszertan integrált részét képezi. 

2. A SREP-et minden csoport-tagra alkalmazni kell. 

3. A SREP az intézmény teljes tevékenységi körét le kell, hogy fedje. 

4. A SREP-nek átfogónak és minden részletre kiterjedőnek kell lennie: az intézmény 

minden lényeges materiális kockázatát le kell fednie, továbbá ki kell terjednie a 

belső irányítás vizsgálatára is. 

5. A SREP része a belső tőkemegfelelés értékelési folyamat (ICAAP) felülvizsgálata 

is. 

6. A SREP része annak vizsgálata is, hogy az intézmény megfelel-e a CRD 

minimumkövetelményeknek. 

7. A SREP-nek fel kell tárnia a potenciális problémákat és lényeges kockázatokat, 

valamint azokat a kontroll és kockázatkezelési hiányosságokat, amelyek az 

intézményt jellemzik. A folyamat eredményeként kialakul egy kép arról, hogy az 

intézmény ICAAP-ja alapján számított végeredmény a Felügyelet számára mennyire 

megbízható. 

8. A SREP folyamán a felügyelő meggyőződik arról, hogy szükségese-e valamilyen 

felügyeleti intézkedést kezdeményeznie. 

9. A SREP eredményét ismertetnie kell az adott intézménnyel. 

                                                 
29 PSZÁF: A felügyeleti felülvizsgálati folyamat- módszertani útmutató, 2008 
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10. A felügyeleti felülvizsgálati folyamatot egy évben egyszer végre kell hajtani, annak 

érdekében, hogy az értékelés aktuális és a helyzetnek megfelelő maradjon. 

4. 2. 3. Az ICAAP-SREP párbeszéd 

A szabályozás nagy hangsúlyt fektet a két metódus összehangolt működésére, amelyet 

az ICAAP- SREP párbeszédként említ a szakirodalom- ennek lényege a bank és a 

felügyelet együttműködése. A felügyelet és a bank párbeszéde során lehetőség nyílik 

véleménycserére, vitákra, amelyek mind elősegítik azt, hogy a felügyelet jobban 

megértse a pénzintézet folyamatait és a tőkeallokáció alapjait- végső soron így értékelik 

az ICAAP-ot, anélkül, hogy a ICAAP számításokat a pénzintézettel párhuzamosan a 

felügyelet is elvégezné. A bank feladata pedig az, hogy bebizonyítsa a felügyeletnek az 

ICAAP számítás megalapozottságát, és magyarázatot nyújtson a szabályozói tőke ill. a 

belső számításon alapuló tőkeszükséglet eredménye között. A két eljárás szoros 

kapcsolatát a 5. számú ábra szemlélteti a Táblázatok, ábrák és diagramok jegyzékében. 

 

4. 3. Harmadik pillér: a nyilvánosság 

A harmadik pillérben a szabályozás a meglévő információs aszimmetria minél 

hatékonyabb kiegyensúlyozására törekszik. A kockázati illetve tőke információkat a 

bankoknak nyilvánosságra kell bocsátaniuk, így az ügyfelek és a piac bővebb 

információhoz jutnak azok kockázatvállalási magatartásáról. Ez az információ 

iránymutató lehet számukra a pénzintézet megválasztásában, megtartásában vagy 

esetleges cseréjében, s ez egyfajta fegyelmező erőt jelent a bankok működésére nézve, 

akik arra törekednek, hogy a nyilvánosságra hozandó információk segítségével 

bizonyítsák biztonságos működésüket és racionális kockázatvállalási magatartásukat. 

A bankoknak a szabályozás szerint rendelkezniük kell a felső vezetés által elfogadtatott 

nyilvánosságra hozatali politikával, amely tartalmazza az eljárásokat az információ 

adekvátságának, helyességének és a nyilvánosságra hozatali gyakoriság 

megfelelőségének vizsgálatára. A felügyeleti szervezeteknek biztosítaniuk kell, hogy 

ezek a rendszeresen közzétett információk híven tükrözzék a valóságot. Amennyiben a 

bank nem teljesíti a harmadik pillérben foglalt ajánlásokat, a felügyelet a Bizottság 

előírása szerint beavatkozik. A beavatkozás mértéke függ a nem-teljesítés természetétől, 
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mélységétől és annak időtartamától. Az alkalmazott eljárás skálája széles, a 

„rábeszéléstől” a menedzsmenttel folytatott tárgyalásokon át a bírság kiszabásáig 

terjedhet.  

Mivel a pénzintézet fogalma vállalkozások széles spektrumát lefedő terminológia, 

amelybe a kis pénzintézetektől a multinacionális bankokig mindenki beletartozik, a 

szabályozás a kicsik védelmében különbséget tesz a „core” („mag” vagy alap) és 

„supplementary” („kiegészítő”) közzétételek között. A alap közzétételi információk 

minden pénzintézményre vonatkozó alapvető információkat jelentenek, amelyek 

biztosítják a piac fegyelmező erejének működését. Ezen kívül a Bizottság megállapította 

a kiegészítő információk körét, amelyek nyilvánosságra hozatalát az intézmény 

kockázati kitettségének tulajdonságaitól tette függővé –ilyenek például a tőkemegfelelés 

vagy a tőkekövetelmény számítási módszerére vonatkozó információk. A Bizottság a 

nemzetközileg aktív bankoknak javasolja mind a „core”, mind a „supplementary” 

információk nyilvánosságra hozását. 

Az információk nyilvánosságra hozatalának gyakoriságáról a Bizottság úgy vélekedett, 

hogy az évi egy alkalom nem elegendő, mert a túlságosan régi információk lehetséges, 

hogy nem tükrözik már a pénzintézet valós kockázati profilját. Ezért az adatok 

nyilvánosságra hozatalának féléves gyakoriságot szabtak meg, egyes adatok esetében a 

negyedéves közzétételt tartják kívánatosnak- mint például a piaci kockázati kitettség 

vonatkozásában, ahol a pozíciók gyors változása a jellemző. A harmadik pillér fontos 

eleme a pénzintézetek feedbackje, amelyet a Bizottság érdeklődéssel vár, a felmerülő 

problémák és nehézségek világos ismertetésével, illetve az arra vonatkozó megoldással 

javaslattal.30 A Táblázatok, ábrák és diagramok jegyzékében elhelyezett 4. számú 

táblázat szemlélteti a hitelintézetek információszolgáltatási kötelezettségét 2009. dec. 

31. előtt és 2010. jan. 1. után Magyarországon. 

5. A Bázel 2. implementációja az Európai Unióban 

A Bázeli Tőkeegyezmények létrehozásának célja a pénzpiacok nemzetközileg 

harmonizált, egységes szabályozásának kialakítása, amely biztosítja a 

versenysemlegességet a világgazdaság ezen területén. Az Európai Unió ezeket az 

                                                 
30 BIS- The Basel II Consultative Document on Capital Accord: an overview, Economic and Financial 
Review, 2001, 103- 148. oldal 
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alapvető célokat szem előtt tartva, az Unió sajátosságait figyelembe vevő kis 

módosításokkal követte a bázeli folyamatot. 

5. 1. A Bázeli Tőkeegyezményt és módosításait 

implementáló uniós direktívák 

A Bázeli Bizottság javaslatai uniós direktívák formájában kerültek bevezetésre az 

Európai Unióban. Az 1988-ban kiadott első Bázeli Tőkeegyezmény implementációját a 

Solvency Ratio Directive and Own Funds Directive biztosította, amely 1989 

decemberében lépett hatályba. A piaci kockázat beépítése a szabályozásba az EU-ban 

még a bázeli egyezmény kiegészítése előtt megtörtént, az első Capital Adequacy 

Directive (CAD) 1993- as bevezetésével. Ennek módosítására, vagyis a CAD 2 

bevezetésére 1998-ban került sor, amikor is, a bázeli egyezményt követve az Unió is 

biztosította a pénzintézetek számára a piaci kockázat mérésére a Value at Risk modellek 

használatát. A Bázel 2. bevezetéséről a CAD 3 direktíva gondoskodik, amely két 

irányelvből, összefoglaló nevükön a CRD (Capital Requirement Directive) 

direktívákból, a 2006/48/EC illetve a 2006/49/EC irányelvektől áll. 2007. január elseje 

óta hatályosak. 

A harmadik tőkemegfelelési direktíva hatályba lépését hosszas előkészítői munka előzte 

meg. Az Európai Unió tagországai, azok gazdasági szereplői és a felügyeletek már a 

kezdetektől élen jártak az új egyezmény bevezetéséről szóló nemzetközi és unión belüli 

vitákban. Ez utóbbi célja nyilvánvalóan az volt, hogy az Európai Unió területén a 

szabályozás olyan adaptációja valósuljon meg, amely a lehető legjobban illeszkedik az 

uniós pénzpiac sajátosságaihoz. 

Nagy fontosságú szempontnak tartották azt, hogy míg a Bázel 2 eredetileg csak a 

hitelintézetekre vonatkozik, Európában nem csak a bankok, hanem minden más 

befektetési vállakozás a direktíva szerint működjön. 31 Az Unió versenyképességének 

megőrzése/ növelése szempontjából jelentős hangsúlyt kaptak azok az érvek, amelyek 

szorgalmazták, hogy a pénzintézetek tőkekövetelménye az új, többféle kockázat 

kezelését integráló tőkeszabályok ellenére sem növekedjen. Különösen nagy ennek a 

jelentősége a kisebb, helyi pénzintézetek lakossági- és kis – és középvállalkozásoknak 

nyújtott hitelportfóliója esetében. Ezért egy új kategória, a szabályozói lakossági 
                                                 
31 ezen intézmények körének tisztázására az Unió kidolgozta az Investment Services Directive- et (ISD-t) 
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kategória („regulatory retail”) bevezetésére került sor az Uniós szabályozásban, amely 

híven tükrözi az Unió preferenciarendszerét. Az ebbe a kategóriába sorolt ügyfélkörben 

a sztenderd illetve az alap IRB módszer használata során- bizonyos feltételek teljesítése 

mellett- kedvezőbb kockázati súllyal kell végezni a tőkeszükséglet számítását, például 

lakossági hitel esetében nem 100, hanem 75 % a kockázati súly, míg az ingatlannal 

fedezett hitelek esetében az 50 % -os súlyt 35 % -osra mérsékelték. Az olyan egyéb 

KKV-k számára, akik nem sorolhatók a szabályozói lakossági kategóriába, bevezették a 

méret szerinti kiigazítási rendszert, amely kedvezményeket biztosít az ilyen 

vállalkozások számára. 

Habár a CAD 3 – elenyésző módosításokkal- biztosítja a Bázel 2. gyakorlatilag egy az 

egyben történő Európai Uniós átvételét, kiemelendő egy lényeges különbség a kettő 

között: míg a Bázel 2. a G-10 államok önkéntes megállapodása, addig a CAD 3 az 

Európai Parlament és az Európai Tanács együttdöntési eljárása eredményeképpen 

megszülető direktíva, amely törvényi erővel bíró, minden tagállamra kötelező érvényű 

szabályrendszert alakít ki. 32 

Ezen intézkedések révén megvalósult az Unió azon törekvése, hogy az egyedi 

jellegzetességei és preferenciája helyet kapjanak a szabályozásban, amellyel lehetővé 

vált a Bázel 2. bevezetése az unió valamennyi pénzintézetére, a kis hitelintézetektől a 

nagy nemzetközi bankokig. 33 

Az európai szabályozás közös, minden tagállamra kiterjedő minimumkövetelményeket 

határoz meg, amelyek alól az egyes tagállamok csak a tovább szigorított szabályozás 

irányában térhetnek el. Ez azonban a gyakorlatban nem gyakran fordul elő, mivel az 

európai bankok egységes, európai bankjogosítvánnyal rendelkeznek. Kivételt képez 

Anglia, ahol a 8 % -os tőkekövetelmény mellett a bank kockázati profiljának 

megfelelően egyedi tőkekövetelményt is számítanak, amely akár jelentősen is 

meghaladhatja az alapkövetelményt. Európai sajátosság az is, hogy az amerikai 

attitűddel ellentétben az Öreg Kontinensen a minél inkább leegyszerűsített, számon 

kérhető, jól felügyelhető és áttekinthető szabályok megalkotására törekszünk, míg az 

amerikai implementáció a széleskörű önállóságot, a belső minősítésű eljárások 

                                                 
32 Mérő Katalin, A bankok közvetítő szerepének változása a nyolcvanas évek közepétől a Bázel 2 
bevezetéséig (2004, 105 oldal) 
33 HM Treasury : The new Capital Adequacy Directive, CAD 3 -The transposition of the new Basel 
Accord into EU legislation, Consultation Document, 2003, 61 oldal 
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kiterjesztését helyezi előtérbe. Érdekesség, hogy az USA jelentős lemaradásban van az 

EU-hoz képest a Bázel 2 implementációját illetően- az Unióban már 2007 óta élő 

szabályozásként működik, míg az USA-ban az első lépések megtétele csupán ez év 

kezdete óta zajlik.  

Quantitative Impact Study 3. 

A direktíva hatályba lépését nagy izgalommal várta az EU, sokan nagy lehetőséget 

láttak benne. A szabályozás megalkotásakor a kitűzött cél az volt, hogy az érvénybe 

lépést követően a bankok tőkeszükséglete ne változzon alapvetően, hanem működésük 

váljon kockázatérzékenyebbé. A bankok tőkeszerkezetének kockázati alapon való 

átstrukturálása volt a cél, nem a tőkekövetelmény növelése. A Quantitative Impact 

Study 3 (QIS 3) tanulmány, amelyet 43 bank bevonásával abból a célból készítettek 

2003-ban, hogy még a Bázel 2 bevezetéséről szóló harmadik konzultatív dokumentum 

véglegesítése előtt megvizsgálják a már alkalmazásba lépett módszerek hatásait a 

hitelintézetek körében, bebizonyította, hogy ez a cél nem valósult meg tökéletesen a 

gyakorlatban. A 5. számú, BIS által készített és a QIS 3-ban publikált táblázaton látható, 

hogy mind az Unió, mind a G-10 bankjainak tőkekövetelménye változáson ment 

keresztül az Egyezmény implementációja nyomán.  

5. táblázat 

A tőkekövetelmények változásának összesítő táblázata az 
Európai Unióban és a G-10 országokban, a QIS 3 –ban 

 
 
Forrás: BIS: Cuantitative Impact Study 3. –Overview of global results, 2003, 33 oldal 
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Viszont a tanulmányból kiderült az is, hogy a fejlettebb módszerek alkalmazásának 

tőkekövetelmény csökkentő hatása a várt módon alakult. Elsősorban a nagyobb retail 

kitettségű portfólióval rendelkező bankok esetében a fejlett módszerek bevezetése 

sikeresebb volt, hatékonyan csökkentve a tőkemegfelelést, miközben a kockázatkezelést 

magasabb szintre emeli.  

 „Általánosan is megvalósult a Bázeli Bizottság azon célja, hogy a fejlettebb módszerek 

csökkentsék a tőkekövetelményt”- ezt is megállapította a QIS 3. A tanulmány 

előrevetítette, hogy az új szabályozás nem csak a pénzügyi szektorban, hanem a 

gazdaság teljes egészében kifejti majd hatásait. Megváltoztatja a bankok 

tőkeszerkezetét, megváltoztatja a hitelezési kultúráját, amelyen keresztül befolyásolja 

bizonyos pénzügyi termékek hozzáférhetőségét és árazását is, aminek révén hatása a 

végfelhasználókhoz is eljut.34 

5. 1. 2. Várakozások és kétségek az új direktívával szemben 

Az Európai Unió készségessége a bevezetés tekintetében nem volt ok nélkül való. 

Számos elemzésben megemlítették, hogy az új szabályozás, amely növeli a piaci 

fegyelmező erőt és a bankokat prúdens működésre, megfelelő menedzsmentre és 

megfontolt kockázatkezelési politikára ösztönzi, hatékonyan csökkenti majd a pénzügyi 

válságok kialakulásának kockázatát. Persze akadtak ellenvélemények is, amelyek 

hangsúlyozták, hogy a Bázel 2 valóban rendelkezik a fent említett előnyökkel, ám 

növeli a pénzügyi szektor prociklikus tulajdonságát, amely pedig pontosan az ellenkező 

hatást váltja ki, növelve a globális válság kialakulásának kockázatát. Ezekre a 

kérdésekre az utolsó fejezetben keresem a választ, az erre vonatkozó szakirodalom 

felhasználásával.35 

5. 2. A magyarországi implementáció 

A magyarországi szabályozásba az Uniós direktívákon keresztül kerültek bele a Bázel 2. 

új előírásai. Így volt már ez korábban is- már az EU-s csatlakozást megelőzően is a 

magyar jogszabályok követték az európai uniós direktívákat, és ez a tendencia a 

                                                 
34 BIS: Cuantitative Impact Study 3. –Overview of global results, 2003, 33 oldal 
 
35HM Treasury : The new Capital Adequacy Directive, CAD 3 -The transposition of the new Basel 
Accord into EU legislation, Consultation Document, 2003, 61 oldal 
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csatlakozást követően csak tovább erősödött.  A bázeli felkészülési folyamatba hazánk a 

2002-es, harmadik mennyiségi hatástanulmánynál kapcsolódott be, 8 hazai bank 

részvételével.36  

Magyarországon a hitelintézetek működését alapvetően szabályozó törvény az 1996.évi 

CXII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.), a kapcsolódó 

jogszabályok, egy- egy részterületre vonatkozóan adnak részletes útmutatást. Például a 

/196/2007 számú Kormányrendelet a hitelezési kockázat tőkekövetelményéről és 

kezeléséről, a 397/2007 számú Kormányrendelet a hitelintézetek és a pénzügyi 

vállalkozások valamint biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési 

sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról rendelkezik. Az ide vonatkozó 

hatályos és megszűnő jogszabályokat az 6. számú táblázat a Táblázatok, ábrák és 

diagramok jegyzékében szemlélteti. A bázeli szabályok bevezetéséről szóló Hpt. 

módosítások 2008. jan. 1-étől hatályosak. 

A bázeli ajánlások illetve az EU direktívák magyarországi átvételére vonatkozó 

alapelveket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a későbbiekben PSZÁF) 

fogalmazta meg. A cél az volt, hogy az implementáció során a lehető legkevesebb, 

mindenképp szükséges szabály jelenjen meg törvényi szinten, azért, hogy a jövőben 

bekövetkező esetleges változások követése gyorsabb és rugalmasabb legyen. A PSZÁF 

azt is fontosnak tartotta, hogy minél kevesebb jogszabály módosításával oldják meg a 

jogharmonizációt, hogy a törvények áttekinthetősége és egyértelműsége ne szenvedjen 

csorbát. A harmadik alapelv pedig az volt, hogy egy előírás csak egy jogszabályban 

jelenjen meg- vagyis, a duplikáció elkerülése.37 

Quantitave Impact Study 5 

A Bázel 2. bevezetését természetesen Magyarországon is komoly előkészületek előzték 

meg. Itthon is elkészült az Európai Unió és a Bázeli Bizottság közös, 3-as és 5-ös számú 

hatástanulmánya, amely a szabályozás várható hatásait mérte fel az Unióban. Az ötödik 

tanulmány azért készült el, hogy megvizsgálja a pénzpiac szabályozási helyzetét  

azután, hogy 2004-ben a Bizottság kiadta a harmadik, véglegesített konzultatív 

dokumentumot a Bázeli Tőkeegyezmény módosításáról. A cél ismételten az volt, hogy 

                                                 
36 A harmadik mennyiségi hatástanulmáynról lásd bővebben: 39. oldal, Quantitative Impact Study 3. 
37 PSZÁF: A hitelintézetek és befektetési vállalkozások új tőkekövetelmény szabályaira (CRD) vonatkozó 
szakmai anyagok, 2005, 22 oldal 
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megvizsgálják, sikerült- e elérni a kitűzött célokat a tőkemegfelelés, 

versenysemlegesség stb. tekintetében. A tanulmány lezárása Magyarországon 2006. 

február 24-én történt meg. Az eredmények nem hoztak nagy meglepetést, néhány kisebb 

kivételtől eltekintve.  

Az ötödik hatástanulmányban Magyarországon 7 hitelintézet vett részt, amelyek között 

–a minta reprezentativitása érdekében- egyaránt megtalálhatóak kicsi és nagy bankok is. 

A 7. táblázat szemlélteti a pénzintézetek által alkalmazott módszereket.  

7. táblázat 

A QIS 5-ben a vizsgált bankok által alkalmazott módszerek (db) 

 

 

 

Azért szerepel több módszer, mint ahány résztvevő bank a tanulmányban, mert a 

felügyelet eredeti elképzelése az volt, hogy minden résztvevő két módszer 

alkalmazásával számítsa ki tőkekövetelményét (vagy sztenderd és alap IRB, vagy alap 

és fejlett IRB módszerrel), ami végül nem valósult meg maradéktalanul, de végül az 

egyféle módszert alkalmazó bankok is bekerültek a mintába.  

8. táblázat 

A QIS 3 és a QIS5 összehasonlító táblázata- a minimum 
tőkekövetelmény változása kockázatok szerint, a korábbi 

tőkekövetelmény számítási módszerhez képest 
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A sztenderd módszert alkalmazó bankok esetében a tőkekövetelmény a hitel – és piaci 

kockázat tekintetében nem változott jelentősen, az összesített statisztikák szerint 9,1 %-

kal csökkentette a tőkekövetelményt (a harmadik mennyiségi hatástanulmánynál ez az 

arány még + 1,6 % volt). A tőkekövetelmény változásához nagyobb mértékben járult 

hozzá a működési kockázat integrálása, ami 14%-os tőkekövetelmény növekedést 

jelentett. Összességében véve a sztenderd módszer + 4,9%-kal módosította a 

tőkekövetelményt.  

Az IRB módszer esetében nagyobb tőkekövetelmény-módosító hatás figyelhető meg. A 

hitel és- piaci kockázat viszonylatában a tőkekövetelmény 30 % -os csökkenése még a 

felügyeleteket is meglepte, a működési kockázat pedig 7,5 %-kal emelte a 

tőkeszükségletet, ami összesítve 22,8 %-kal alacsonyabb tőkekövetelményt jelent a 

korábban alkalmazott kockázatmérési módszerekkel szemben (8. számú táblázat). Ebből 

jól látható, hogy teljesült a szabályozók azon célja, amelyben a fejlettebb módszerek 

tőkeszükséglet-csökkentő hatását fektették le.  

Érdekes szempont azt is megvizsgálni, hogy melyik ügyfélszegmens irányában vállalt 

kitettség milyen arányban módosítja a tőkekövetelményt.  9. táblázat 

Kockázati kitettségek hozzájárulása a tőkekövetelmény 
módosulásához a QIS 5 szerint 
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Forrás (7.,8. és 9. táblázat): http://www.bankestozsde.hu/online/cikk.html?aid=1000361 

2009-04-22, 16: 03 

Az összesített táblázatban jól látható, hogy mind a sztenderd, mind az IRB módszernél a 

lakossági kitettségek, ezen belül az egyéb lakossági kitettségek tőkekövetelmény 

csökkentő hatása a legerősebb.  A sztenderd módszernél 4, 5 %-kal, az IRB-nél pedig 8, 

1%-kal mérsékli ez a szegmens a tőkekövetelményt a megelőző számítási módszerhez 

képest. Az IRB módszernél a vállalati kitettségek csoportja is jelentős, ez 8, 3 % -kal 

csökkenti a tőkekövetelményt (7. számú táblázat). Következtetésként levonható, hogy 

ez a statisztika alátámasztja, hogy az új módszerek alkalmazása elsősorban a jelentősebb 

lakossági portfólióval rendelkező bankok esetében jár nagyobb haszonnal, bár az IRB 

módszer esetében a vállalati portfólió esetében is hatékonyan csökkenti a 

tőkekövetelményt.  

A tanulmány kiváló alkalmat adott arra a felügyeleteknek, hogy felmérjék a résztvevő 

bankok felkészültségét az új szabályozásnak megfelelő működésre, ugyanakkor a 

bankoknak is egyfajta önvizsgálatot jelentett ugyanebben a vonatkozásban, rávilágítva 

az egyes hiányosságaikra, arra, hogy mire kell még nagyobb hangsúlyt fektetniük a 

felkészülésnél.  

5. 2. 1. Az új bázeli szabályozás bevezetése az Erste Bank 
Hungary Nyrt. esetében, különös tekintettel a hitelkockázatok 
kezelésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néhány szó az Erste Bank Hungary Nyrt.-ről 

Az osztrák Erste Bank az állami tulajdonú Mezőbank megvásárlásával lépett be a 

magyar piacra 1997-ben. 1998. október 1-től viseli az Erste Bank Hungary nevet. 

Tevékenységének elmúlt több mint tíz évében a pénzügyi szolgáltatások széles 

palettáját kínálta mind lakossági, mind vállalati ügyfelek számára, évről évre a piac 

átlagos növekedését meghaladó növekedési mutatókat produkálva, amelyhez a 

korábban szintén a Magyar Állam tulajdonát képező Postabank Rt. 2004-es osztrák 

anyabank általi felvásárlása és a két bank fúziója nagy mértékben hozzájárult. Az 

Erste Bank ma Magyarország második legnagyobb bankja az ügyfelek számát és a 

lakossági portfólió méretét tekintve, illetve összes eszközei szerint a hatodik. 2008-

ban Magyarország legrokonszenvesebb bankjának választották. 
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Európai Uniós szinten először a Erste Group vezette be a az új kockázatkezelési 

eljárásokat, a Bázel 2 és a hozzá kapcsolódó EU-s direktívák előírásait követve. Ezért, 

mivel ilyen döntéseket a bankok felsőmenedzsmentje csoport szinten hoz meg, az 

illetékes felügyeleteknek készült csoportszintű roll out terv elkészítését követően 

kitűzték a magyarországi leánybank bázeli folyamathoz való csatlakozásának kívánatos 

időpontját.  

2008. április 1-én, Magyarországon először az Erste Bank Hungary Nyrt.-ben vezették 

be a kockázatkezelés belső minősítésű rendszeren alapuló módját azután, hogy mind az 

osztrák home-felügyelet, mind a magyar- host felügyelet, a PSZÁF engedélyét is 

megszerezte. A bank menedzsmentje azért választotta az IRB módszert a sztenderd 

módszerrel szemben, mert így a bank maga ítélheti meg a jövőben saját kockázatait, és 

ennek megfelelően, a szabályozás szerinti metódus alapján maga határozza meg 

tőkemegfelelési követelményét, amely a vezetőség szerint hosszú távon a hitelezési 

tevékenység optimalizálásához vezet. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az 

Erste Bank Hungary Nyrt. alapvetően lakossági bankként komoly corporate 

ügyfélkörrel is rendelkezik, amely esetben az ötödik számú hatástanulmány szerint az 

IRB módszer választása jelentős előnyöket jelenthet.  

Az IRB módszer bevezetése az Erste Banknál a lakossági és a vállalati portfolióban 

történt meg, a többi kisebb jelentőségű ügyfélszegmensben jelenleg is a sztenderd az 

alkalmazott módszer. Ezen, ahogy azt dr. Czafrangó János, az Erste Bank Hungary 

Nyrt. kockázatkezelési főosztályának főosztályvezetője elmondta, a bank a 

közeljövőben nem kíván jelentősen változtatni, lévén, hogy a Bázel 2-es szabályok 

biztosítanak annyi rugalmasságot a bankoknak, hogy ez az állapot tartósan így 

maradhasson. 

A bevezetést megelőző négy- öt éven keresztül zajlott a felkészülés az új módszerre 

való átállásra. Az adatgyűjtés és a rendszerfelmérés már 2004-ben megkezdődött, 2007- 

ben pedig külön project alakult a követelményeknek való megfelelés biztosítása 

érdekében. Ezen követelményeknek való megfelelés kisebb horderejű változásokat 

indukált a bank működési folyamataiban és rendszereiben, amelyek az operációs 

hatékonyságot növelték, pozitívan hatva mind az irányítási folyamatokra, mind a 

döntési mechanizmusokra. A felkészülési folyamat első lépéseként a 2004-ben 

megkezdődött adatgyűjtést egy adatkatalógus elkészítése követte a banknál, amely 
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alapján elkészült a súlyozási algoritmus a tőkekövetelmény önálló meghatározásához. 

Ezek elkészülte után készítettek gap –elemzést és az előzetes tesztek lefolytatása után 

végül megszületett az a feldolgozói „engine”, amely a számításokat a megadott 

paraméterek szerint végzi. Az átállásra való felkészülés egy egyszeri jelentősebb 

költséget jelentett a banknak, de mint azt az eddigi tapasztalatok mutatják, annak 

fenntartása már nem jár nagyobb plusz kiadással. 

Az új szabályokhoz való csatlakozás az Erste teljes kockázatkezelési rendszerének, 

rating és scoring rendszereinek felülvizsgálatát és megújítását tette szükségessé, aminek 

eredményeképp „a kockázatkezelés még hatékonyabban tudja támogatni a hitelezést”, 

ahogy Jonathan Till, az Erste Bank kockázatkezelésért felelős igazgatósági tagja 

elmondta.38 Mindazonáltal, az Erste Bank már a megelőző időszakban is hasonló típusú 

szegmentációt alkalmazott, pontosan a kockázattudatos működés érdekében. Czafrangó 

úr szerint, amely bank egy valóban kockázatérzékeny rendszer működtetésére törekszik, 

az a bázeli szabályok nélkül is hasonló felépítésű szisztémát alkalmaz, és mint ilyen 

kockázattudatos bank, az Erste már korábbról komoly tapasztalati háttérrel rendelkezve 

tudott belevágni az IRB bevezetésébe. Az Erste Group számára a belső minősítésű 

módszer bevezetése egyfajta jó értelemben vett „presztizs” jellegű döntés volt. Az 

osztrák anyabank közel 200 éves történelme során mindig a stabilitásra, a precíz 

stratégia alapján felépített hosszú távú növekedésre helyezte a hangsúlyt, a folyamatos 

fejlődés és innovációra való hajlandóság és képesség mellett. Így nem véletlen, hogy 

mind az Unióban, mind Magyarországon ők voltak az elsők, akik az átállás mellett 

döntöttek. Ennek jelentőségét jól szemlélteti a tény, hogy sem Uniós szinten, sem 

hazánkban nem sietnek a bankok a bevezetéssel, mindenki inkább kivár és arra az 

időpontra tervezi az átállást, amikor már szélesebb körű tapasztalatokra támaszkodva 

teheti meg ezt a lépést.  

Az új rendszer bevezetése roll- out terv szerint történik, amelyet a PSZÁF előzetesen 

jóváhagyott. A tervezet szerint a lakossági és vállalati portfolióban került bevezetésre a 

belső minősítésű módszer, a többi szegmensben a sztenderd módszer alkalmazása 

párhuzamosan folyik az IRB-vel. Fontos kiemelni, hogy sem a szabályozók, sem pedig 

a felügyeletek nem várják el a fejlett módszerek egyik napról a másikra történő 

bevezetését, sőt, a két különböző módszer egyidejű alkalmazása hosszútávon is 

                                                 
38http://www.bankkartya.hu/?cikk=4576 2009-04-22, 15: 35  
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elfogadott. A fejlettebb módszer alkalmazása általában pozitívan befolyásolja a bank és 

a felügyelet kapcsolatát. A korábbi szigorú felügyelő jelleg helyett az új szabályozás a 

konzultatív, együttműködő kapcsolat irányába hat, mivel az átállás mindkét fél számára 

komoly kihívásokat jelent, amelyben a folyamatos információcsere nagy segítség. Így a 

felügyeletek nagyobb betekintést kapnak a bank valós kockázataiba, jobban megismerik 

filozófiáját, folyamatait és döntési mechanizmusait. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a 

korábbinál teljesebb képet kapjanak az általuk felügyelt pénzintézetről. Az Erste Bank 

esetében ez fokozott mértékben így volt, hiszen a PSZÁF semmilyen jellegű 

tapasztalattal nem rendelkezett a belső minősítési módszerekről, mielőtt azt az Erste-nél 

engedélyezte. Így a felügyeleti tevékenység inkább konzultatív jelleget öltött, a bank és 

a felügyelet együtt „tanulta” a Bázel 2-t, egyik az elméleti, másik a gyakorlati oldalról 

közelítve a problémát. Azok a tapasztalatok, amelyek jelenleg a felügyelet birtokában 

vannak, jórészt az Erste validációja során alakultak ki. 

A tőkekövetelmény az IRB bevezetését követően nem változott jelentősen a bankban, 

ami ellentmond az ötödik magyarországi hatástanulmány eredményeinek. Ennek 

legfőbb oka a felügyeletek és a szabályozás óvatossága, hiszen mindenki tart annak 

esetleges negatív következményeitől, ha a felügyelet eddig játszott szerepe a 

tőkekövetelmény megállapításában lecsökken. Ezért, habár a magyar törvények is 8 % - 

os tőkekövetelményt állapítanak meg, a felügyelet „ajánlására” a 10 % - os 

tőkekövetelmény működik a gyakorlatban a piacon, mintegy a biztonsági tartalék 

biztonsági tartalékaként. Az Erste Bank a működési kockázatok fejlett módszerrel való 

méréséhez alkalmazott AMA modell bevezetését idén folytatja le. Czafrangó úr nem 

számít arra, hogy az operációs kockázat integrálása nagyobb mértékben befolyásolná a 

tőkekövetelményt. A piaci kockázatok számítása a bécsi anyabankkal összehangolva 

történik, szintén fejlett kockázatmérő modellek használatával. A tőkekövetelmény 

számításában megjelenő elem még a várható veszteség és a ténylegesen megképzett 

értékvesztés különbözete is.  

Mindez abból a szempontból nagyon érdekes, hogy az eredeti szabályozás célkitűzése 

szerint a fejlettebb módszerek alkalmazásáért nyújtott egyfajta kompenzációként 

tőkekövetelmény csökkenés várható az azt alkalmazó pénzintézményeknél, aminek 

megvalósulását aztán a mennyiségi hatástanulmányok is alátámasztották. Mégis úgy 

tűnik, hogy az Európai Unió kifejezett igénye valósul meg arra vonatkozólag, hogy a 

tőkekövetelmény számottevően ne változzon (sem pozitív, sem negatív irányba)- 
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legalábbis a hazai bankpiacon legszélesebb körű tapasztalatokkal rendelkező bank 

eddigi eredményei ezt mutatják. Ha a későbbiekben lesz is tőkekövetelményt csökkentő 

hatása az új bázeli szabályoknak, egyelőre ennek megvalósulása még nincs kilátásban a 

magyar bankpiacon - a jelenlegi válság alatt pedig ez akár még a stabilitást is 

fenyegethetné. A szabályozást elsőként alkalmazó Erste Bank szemei előtt sem lebegett 

célként a tőkekövetelmény rövid távú csökkentése a bevezetéskor - hosszú távról pedig 

ilyen friss szabályozás és a kiváró álláspontra helyezkedő bankszektor mellett még korai 

lenne beszélni. 

Az ügyfelek kockázat alapú szegmentációja mind a lakossági, mind a vállalati 

portfolióban kedvező változásokat eredményezhet. Ugyanis a kockázattudatosabb 

szegmentálás az alacsonyabb kockázatú akár retail, akár vállalati ügyfeleknél 

kedvezőbb hitelezési feltételeket teremthet, például a lakossági szektorban pozitív 

adóslista létrehozását is lehetővé teszi. A Bázel 2-es szabályok használatával az 

eszközsúlyok optimalizálása könnyebben véghezvihető, ami a hitelezési tevékenység 

tökéletesítéséhez vezet. Minél jobb egy ügyfél minősítése és/vagy a fedezeti háttere, 

annál alacsonyabb a hozzárendelt eszközsúly, ami hitelezési feltételein javít. A jelenlegi 

válság hatásait egyelőre még nem lehet érezni a vállalati portfolióban Czafrangó úr 

szerint, de amikor érezhetővé válik a vállalatok, mint adósok helyzetének, 

fizetőképességének romlása, az az egész hitelpiac feltételeinek romlásához vezet. Ez a 

tendencia a retail üzletágban már megfigyelhető, a magánszemélyek jóval szigorúbb 

feltételekkel juthatnak csak hitelhez, legyen szó akár személyi hitelről, akár egy 

ingatlanfedezetű jelzáloghitelről. A magasabb PD beépül az árazásba és az eszközsúly 

megváltoztatásával a tőkekövetelmény módosulását okozhatja. 

Mivel a magyar Erste Bank Bázel 2 implementációjáról szóló adatok nagyon szűkösek a 

piacon meglévő kiélezett versenyhelyzet miatt, az Erste Group 2007. dec. 31-én 

megjelentetett kiadványa segítségével a teljes bankcsoportra vonatkozó adatokat veszem 

kiindulópontként a bankcsoport első Bázel 2 szerinti éve numerikus eredményeinek 

vizsgálatához. A teljes portfolió összetételét a 10. számú táblázat szemlélteti.  
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10. táblázat 

 Az Erste Group portfólió áttekintő táblázata és kördiagramja kitettségek szerint 

(millió euró és százalék) 

 

A táblázatból jól látszik, hogy a csoport két legjelentősebb szegmense a lakossági és a 

vállalati portfolió, a legnagyobb kitettséget azonban a vállalati szektor adja, amely az 

EAD (exposure at default- nemteljesítéskori kockázati kitettség39) 33%-át teszi ki, a 

retail szektor pedig 26 %- kal a második. Ennek hátterében a vállalati szegmens 

nagyobb finanszírozási igénye áll, hiszen hiába a lakossági piacon a legnagyobb a bank 

részesedése, ezen ügyletek jóval kisebb volumenűek, mint a vállalatiak. Ezen két 

szektoron kívül még az intézmények és a központi bankok és kormányzatok 

szegmensének kitettsége számottevő (17, illetve 11,5 %- kal).  

A 11. számú táblázatban látható az Erste Group kitettségeinek a leánybankkal 

rendelkező országok szerinti megoszlása.  

 

                                                 
39 a bank kitettsége az ügyféllel szemben, annak nemteljesítési kategóriába sorolásánál, The SAS Risk 
Magazine, Basel II, Glossary, 2004 
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11. táblázat 

Az Erste Group kitettségeinek megoszlása a leányvállalattal 
rendelkező országok szerint, millió euróban és százalékban 

 
 

Látható, hogy a legnagyobb kitettséggel az osztrák piacon rendelkezik a bank, ami nem 

meglepő, hiszen az anyabank már közel 200 éve meghatározó szereplőként van jelen 

Ausztriában. A második helyen az összes kitettség 13,8 % -át adó Csehország áll, a 

hazai leánybank tevékenysége csupán az összes kitettség 4,5 %- át teszi ki 

csoportszinten, amivel a negyedik a „core market” kategóriába sorolt piacok között. 

A 12. számú táblázatban a tőkekövetelmény megoszlása látható, módszerek szerint 

illetve azon belül szegmensek szerint bemutatva.  
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12. táblázat  

Az Erste Group tőkekövetelményének felépítése módszerek és 
azon belüli ügyfélszegmensek szerint, millió euróban és 

százalékban 

 

Forrás (10.,11. és 12. táblázat): http://www.erstegroup.com 2009-04-30, 19:49 

Itt nyomon követhető, hogy a sztenderd és az IRB módszer párhuzamosan működik a 

teljes bankcsoportban, mindkettő nagyjából azonos részt tesz ki a tőkekövetelményből. 

Kiemelkedő a vállalati kitettségek 2 771,7 millió eurós tőkekövetelménye az IRB 

kategóriában, amely a teljes tőkekövetelmény 28,4 % -át adja, ugyanakkor a sztenderd 

módszernél is a corporate szegmens 1 759,3 millió eurós tőkekövetelményt támaszt, ami 

a teljes tőkekövetelmény 22, 9 % -a. Itt jól látható a két módszer párhuzamos működése, 

csakúgy, mint a lakossági, a központi banki és kormányzati szegmensben, és az 

intézmények tekintetében. A portfolió további részében, mintegy 10,5 %- ban a 

sztenderd az alkalmazott módszer, az értékpapír pozíciók esetében viszont a 

kizárólagosan alkalmazott módszer az IRB. A felügyeleti tevékenység következtében 
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további 413, 4 millió euró tőkekövetelmény keletkezett a vállalati szektorban a 2007. év 

utolsó napjáig.  

Összegzésképpen elmondható, hogy a Bázel 2-es szabályok alkalmazása direkt módon 

nem jelent versenyelőnyt az azt alkalmazó Erste Bank Hungary Nyrt. számára, de 

ugyanakkor szakmai szempontból, és kockázatkezelési kompetencia szempontjából 

számos pozitív hatással bír. A bank jobban megismeri a saját kockázatait, 

kockázattudatosabb tevékenységet folytat, racionalizálja és optimalizálja belső 

folyamatait és minősítési rendszereinek működését, amely a döntési mechanizmusokra 

is kedvező hatással van. A felügyelettel folytatott kapcsolat új szakaszába lépve annak 

konzultatív, együttműködő jelleget ad. Mindez együtt támogatja a bank stabil, 

biztonságos, kockázattudatos működését, amely hosszútávon versenyelőnyként is 

megjelenthet, kedvezően befolyásolva a bank jövedelmezőségét. 

6. A jelenlegi gazdasági válság és a Bázel 2 kapcsolata 
A válság kialakulását megelőző években nagyon jellemzővé vált a lakosság 

eladósodottsága nemzetközi szinten. Bizonyos országokban, Nagy- Britanniában és az 

Egyesült Államokban a GDP 100%-át is meghaladó mértéket öltött a lakosság 

adósságállománya, de más országokban is közelített ehhez a szinthez. Sok elemzés 

firtatta, hogy miképp befolyásolhatja ez a pénzügyi stabilitás kérdését, de végül arra a 

következtetésre jutottak az elemzők, hogy amíg a lakosság eszközei nagyobb mértékben 

növekednek az eladósodottságuknál, addig ez a pénzügyi stabilitásra nem jelent 

veszélyt. Viszont a hitelek révén sokkal kitettebbé váltak különböző mikro –és 

makrogazdasági tényezőknek, úgy mint az infláció alakulása, árfolyam ingadozás, az 

ingatlanárak stb. 2006 nyarán érkeztek az első információk a problémás subprime 

hitelekről, ekkortájt vált világossá az is, hogy a legnagyobb problémát az jelenti a 

lakosság adósságállományát illetően, hogy nincsenek adekvát információk annak 

struktúrájáról- ami egyébként hazánkra is éppúgy igaz, és éppúgy problémát jelent a 

jelenlegi helyzetben. A likviditási/ bizalmi válság első hulláma 2007 augusztusában 

érkezett meg, de akkor ennek még nem tulajdonítottak akkora jelentőséget, lévén, hogy 

2001-ben egy hasonló típusú kisebb „zökkenőn” ment át a világgazdaság, amit akkor 

minden probléma nélkül megoldottak. Ebben az első időszakban a bizalmi válságot nem  

a bankok által vállalt hitelek magas kockázata okozta, hanem a hitelek 

értékpapírosításából származó egyre inkább áttekinthetetlen tőkeáttételek- a bankok, az 
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értékpapírosítók és a befektetők között csak a cash- flowk áramoltak és amikor a 

pénzforgalom lecsökkent, az bizalmi válsághoz vezetett. A helyzetet Marsi Erika szerint 

tovább rontotta, hogy a megváltozott helyzetben már senki sem foglalkozott a 

kihelyezett hitelek kockázati monitoringjával, ami klasszikus „pénzügyi fertőzés”-hez 

vezetett és a válság gyorsan átterjedt más gazdasági szegmensekre is.40  

A szakirodalomban fellelhetők olyan források, amelyek a válság kialakulását a Bázel 2 

kritikájaként említik. Valóban igaz az az állítás, hogy az új bázeli szabályozás növeli a 

bankrendszer prociklikus tulajdonságát41 –ennek mértékéről szintén különböző 

álláspontok léteznek-, ami végső soron szerepet játszhat egy válság elmélyülésében. 

Ugyanakkor az is tény, hogy a válság beköszönttekor a Bázel 2-t alkalmazók köre még 

nagyon szűk volt és még a mai napig sincs olyan széleskörűen alkalmazásban, hogy a 

válságban játszott szerepét megfelelő szakmai háttérrel lehetne igazolni. Nem szabad 

azonban a Bázel 2-ben csodaszert sem látnunk, ami a pénzügyi rendszer minden 

problémáját orvosolja a kockázatkezelés optimalizálásán át a nemzetközi szintű krízisek 

elkerüléséig- valóban előrelépést jelent egy fejlettebb, kockázatérzékenyebb 

szabályozás irányába, de nem hiba vagy hiányosság nélkül való szabályok ezek, 

amelyek tökéletesítésére a jövőben is szükség lesz. Erre a Bázeli Bizottság és az 

Európai Unió is tett kezdeményező lépéseket a jelenlegi válság fényében a lehetséges 

következmények hatásának enyhítésére illetve a jövőre vonatkozóan a hasonló 

szituációk elkerülésére vagy legalábbis kialakulási valószínűségük csökkentésére.  

A válság lehetséges következményeinek kezelésére sokféle ötlet született, de néhány 

alapvető elv a sokféleség ellenére is körvonalazódni látszik. Ilyen alapelv például, hogy 

világméretű válság révén globális, összehangolt szabályozói megoldásokat kell keresni, 

méghozzá olyan módon, hogy az állam minél kisebb szerepet játsszon a 

válságkezelésben, minél inkább a piac önműködő folyamaira bízva azt. Az is alapvető 

szempontnak tűnik a nemzetközi konzultációk nyomán, hogy a nemzeti szintű 

válságkezelési programok ne ejtsenek csorbát a pénzügyi piacok nemzetközi 

versenysemlegességi szempontjain. Továbbá fontos faktor a válságkezelésben, hogy a 

globális válaszok alapos elemzések, vizsgálatok és a annak lehetséges következményeit 

                                                 
40 Hitelintézet Szemle, 2008. hetedik évfolyam, ötödik szám, Marsi Erika: Elmélkedés a subprime egyes 
jelenségeiről, 483-490. oldal  
41 a prociklikusságról kicsit bővebben lsd. 1. számú melléklet 
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feltáró tanulmányok tükrében kerüljenek át a gyakorlatba, elkerülve az elhamarkodott 

intézkedéseket, amely a politika sürgető nyomása alatt nem könnyű feladat. 

Számos javaslat született a Bázel 2 módosításáról az elmúlt évek eseményeinek 

fényében, ami minden pillérben változásokat jelentene. Az első pillérben az 

értékpapírosítási tételek, mérlegen belüli speciális likviditási egységek, és kereskedelmi 

könyvi pozíciók tőkekövetelményének növelése lenne az elsődleges tennivaló a 

megfelelő „tőkepárna” biztosítására. A második pillérben a felügyeleti felülvizsgálati 

elem számos hiányosságára ráébredve számos módosítást tervez a Bázeli Bizottság, 

többek között a cégek kockázatkezelésére, a bankok stressztesztelési és tőkeallokációs 

gyakorlatára , a mérlegen kívüli tételek és értékpapírosítási pozíciók kockázatkezelésére 

vonatkozólag. A harmadik pillérben a komplex termékek transzparenciájának 

biztosítását látták a legfontosabb szempontnak annak érdekében, hogy a későbbiekben a 

hasonlóan illikvid pozíciók koncentrációja elkerülhető legyen. A mérlegen kívüli és 

értékpapírosított tételek transzparenciájának biztosítása is szerepel a módosítási tervek 

között. 

Az Európai Unió mind a Bázeli Bizottsággal együttműködve, mind saját munkacsoport 

felállításával dolgozik a válságkezelésen, illetve a szabályozás módosításán. 

Kiemelkedő téma EU-s szinten a hitelminősítők kérdése, amelyeket szigorúbb 

felügyeleti szabályozás alá vetné az unió, továbbá egy plusz regisztrációs rendszer 

bevezetését tervezi, amely az e területen tevékenykedő vállalatok működését 

engedélyezné. A tervezett új szabályozás integrál bizonyos tartalmi követelményeket a 

működéshez, mint példuál a transzparens tevékenység, adekvát módszertan alkalmazása 

és a hitelminősítők speciális helyzetéből adódó kettősség kezelése. Ezen utolsó feltétel 

hátterében az áll, hogy az elmúlt években megszaporodó hitelminősítő cégek 

tevékenységének korrektsége megkérdőjelezhető, ugyanis abban a különleges 

helyzetben vannak, hogy tanácsadóként azon termékek összeállításában vállalnak részt, 

amit aztán tanácsadóként maguk minősítenek, és ezért javadalmazásban részesülnek a 

minősítést kezdeményezőtől, amely helyzet sok visszaélésre teremtett lehetőséget a 

múltban. Az Unió 2008 júniusában kiadott előzetes jelentés szerint a teljes felügyeleti 

struktúra megújítása szükséges, ugyanis: „az integráció, globalizáció és a nyitott 

pénzpiacok jelentette kihívásnak csak a felügyeleti struktúra átfogó reformjával, jelentős 
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megváltoztatásával lehet megfelelni”42 További kezdeményezés a felügyeleti 

kollégiumok határokon átnyúló csoportok felügyeletére való alkalmazása, a már ismert 

home-host jelleggel. 

Felmerült az Unión belül az értékpapírosított pozíciókra vonatkozó tőkekövetelmény 15 

%- ra való emelése, de ezt a javaslatot sok támadás érte annak pénzügyi 

indokolatlanságára hivatkozva, mire válaszként megszületett az a javaslat, hogy a 

bankok csak olyan értékpapírosítóval folytathassanak le ügyleteket, amelyik vállalja, 

hogy az értékpapírosított pozíciók 10 %-a nála marad. Ez a javaslat azonban 

versenyhátrányba hozná az európai bankokat a tengerentúliakkal szemben, ezért inkább 

érdemes a Bázeli Bizottság javaslatát megvárni a témával kapcsolatban. 

A Bázeli Bizottsággal együtt az EU is szükségesnek találja a harmadik pillér 

kiterjesztését, ezért az Ecofin megbízására 2008 tavaszán kérdőíves felmérésekkel és  

iparági szakértők bevonásával vizsgálták, hogy milyen értékpapírosításra vonatkozó 

információk rendelkezésre állása segítene a befektetői döntések meghozatalában– ezen 

lépés megtételével az Európai Unió már a Bázeli Bizottság előtt jár a témában, amely 

talán motiváló tényezőként gyorsítja a nemzetközi bizottság által folytatott 

konzultációkat. 

A legfrissebben megjelent EU-s jelentés a témában a 2009. február 25- én napvilágot 

látott, De Larosier Bizottság által készített jelentés. Célja megtervezni az európai 

pénzügyi intézmények felügyeletének szervezési módját a pénzügyi intézmények 

prudenciális helyzetének, a piacok megfelelő működésének, valamint a betétesek, 

biztosítók és befektetők védelmének biztosítására. További célja megerősíteni a 

pénzügyi rendszer ellenőrzésére, előrejelzési és válságkezelési módszereire vonatkozó 

európai és nemzetközi együttműködéseket a pénzügyi stabilitás biztosítására.  

A jelentés számba veszi a válságban legnagyobb szerepet játszó tényezőket és kiemeli 

azok összefüggéseit, egymásra való hatásukat és összetettségüket. Ezek között szerepel 

a pénzügyi piacok bő likviditása, amely az alacsony kamatlábakból és a túlságosan laza 

monetáris politikából következik, valamint a nem megfelelő szintű kockázatkezelés és a 

túlzottan nagy mértékű tőkeáttételek, a strukturált pénzügyi termékek bukását. Kritizálja 

                                                 
42 Hitelintézet Szemle, 2008. hetedik évfolyam, ötödik szám, Móra Mária: Mi a teendő? – Kiútkeresés a 
másodrendű jelzálogpiaci válság nyomán, 520- 539. oldal 
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a vállalati menedzsmentek szakértelmét és a szabályozási rendszer megfelelő ösztönző 

hatását is megkérdőjelezi. 

A válság negatív hatásait kompenzáló illetve a hasonló szituációk elkerülésére vagy 

valószínűségének csökkentésére vonatkozó intézkedésekre konkrét javaslatot tesz. 

Kiemeli a makrogazdasági elemzések fejlesztésének fontosságát, aminek segítségével 

elkerülhető a túlzottan laza  monetáris politika, amely túlzott likviditáshoz vezet. A 

létrejövő pénzügyi buborékok még idejében megkezdődő elemzése és szükséges 

esetben a monetáris politika szigorítása szintén a javaslatok között szerepel.  

A Bázel 2-es szabályok módosítása kiemelt kérdésként szerepel a jelentésben. Ismét 

deklarálásra került a tőkekövetelmény emelésének igénye, különös tekintettel a 

kereskedési könyvben szereplő és mérlegen kívüli tételek tőkekövetelményeinek 

szigorítására. A likviditási kockázat mérése és limitálása szintén szerepel a jelentésben, 

a saját tőke egységes nemzetközi definíciója mellett. A hitelminősítő cégekre 

vonatkozólag az új jelentés megerősíti a Unió korábbi álláspontját az európai 

felügyeletről és a regisztrációs rendszer bevezetéséről. A felügyeletekkel kapcsolatban a 

szankciók „tényleges és elrettentő hatásának”43  

A jelentés szól a pénzügyi rendszer azon részeinek szabályozásáról is, amelyek 

rendszerszintű kockázatot hordoznak magukkal, illetve a „hedge fund”-ok 

információnyújtási kötelezettségének és azok vezető tisztségviselőinek ellenőrzéséről és 

szabályozásáról. A befektetési alapok tekintetében pedig európai szintű szabályozás 

bevezetését szorgalmazza, főleg a letétkezelői tevékenységre vonatkozóan.  

7. Összegzés 
Valamennyi közgazdász egyetért abban, hogy a bankok kockázattudatos, stabil 

működése nagy fontosságú eleme a jól működő, prosperáló gazdaságnak. Ugyanakkor a 

recessziós időszakokban is fontos, hogy ezek az intézmények megbízható hátteret 

nyújtsanak a gazdaság többi szereplője számára, segítve a gazdasági ciklus minél 

gyorsabban történő felfelé ívelését. Az elemzők, és a témában jártas szakemberek 

véleménye eltér abban, hogy szükséges-e és ha igen, akkor milyen mértékben a 

pénzintézetek külső szabályozása, vagy megbízhatunk a bankok önszabályozásában. 

Kutatásaim során arra a következtetésre jutottam, hogy ugyan a „free banking” elvnek 
                                                 
43 www.pszaf.hu/data/cms/1529782/delarozsi.pdf, 2009-04-14, 11:46 
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mindig akadnak meghatározó képviselői, mégis, és legfőképpen az elmúlt években, a 

prudenciális szabályozás, az állam, de mindenek felett a nemzetközi pénzügyi 

intézmények szabályalkotó szerepe volt jelentős. Ennek véleményem szerint az 

húzódhat meg a hátterében az egyébként egyre liberalizálódó világgazdaság tendenciája 

ellenére, hogy minden gazdasági szereplő tisztában van ezen intézmények alapvető 

pénzügyi szolgáltatásokat „háttérintézményként” nyújtó jellegével, amely mintegy a 

reálgazdaság motorjaként működik. A prudenciális  szabályozás még mindig biztosabb 

módszernek tűnik ezen funkciók kiszámítható és biztonságos működtetésére, mintha a 

pénzpiaci automatizmusokra bíznánk azt. A jelenlegi válság megcáfolni látszik ezt az 

állítást, ugyanakkor kérdéses, hogy létezik-e egyáltalán olyan fajta szabályozás – legyen 

az ön- vagy állami szabályozás- ami hosszú távon elkerülhetővé tenné az időszakosan 

bekövetkező gazdasági válságok kialakulását. 

A Bázeli Tőkeegyezményeket érintő szakirodalom áttanulmányozása után úgy vélem, 

hogy az új szabályozás egy olyan kockázatkezelési rendszer alapjait fekteti le, amely 

integrálja az elmúlt 20 év tapasztalatait a kockázatkezelésben az első Tőkeegyezmény 

megszületése óta. Rugalmas rendszert biztosít a bankoknak, elismerve annak 

jelentőségét, hogy az intézmények maguk állapíthassák meg az őket érintő kockázatok 

jellegét és mértékét, ilyen módon jelentősen hozzájárul a kockázatkezelési kultúra 

fejlődéséhez. Integrálja az első Tőkeegyezményt érintő kritikákra adott válaszokat, a 

kockázati súlyok meghatározására jóval differenciáltabb módszert ajánl, amellyel a 

gazdaságilag szükséges tőke és a szavatolótőke jobban közelíti egymást a korábbiaknál. 

A hitelkockázatkezelés szemléletét a piaci kockázatéhoz hasonlóvá alakítja, a 

portfoliódiverzifikáció kockázatcsökkentő szerepét elismerve. A működési kockázat 

integrálása a szabályozásba szintén minőségi fejlődést jelent a kockázattudatosság 

szempontjából. A bankok és a felügyeletek kapcsolatában új fejezetet nyit, annak 

konzultatívabb, együttműködő jelleget kölcsönözve és a nyilvánosságot, mint a bankok 

prúdens működésének ösztönző eszközét, a korábbinál jelentősen nagyobb szerephez 

juttatja. A szakemberekkel folytatott beszélgetéseimből levonható következtetésként, 

hogy habár az IRB módszer alkalmazása az ERSTE Banknál jövedelmezőségi 

szempontból közvetlen versenyelőnyt egyelőre nem jelent a banknak, mert a fejlett 

módszer alkalmazásának tőkekövetelményt csökkentő hatása a felügyeletek és maga a 

szabályok óvatosságának köszönhetően nem érzékelhető, de a kockázattudatosság 
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fejlesztése szempontjából mindenképpen üdvözölendő az átállás, ami a későbbiekben 

versenyelőnyhöz is juttathatja a bankot. 

Nyilvánvalóan a jövőben- okulva a válságból szerzett tapasztalatokból- az új 

szabályozás további módosítása lesz szükséges, amely kitér az értékpapírosítás és 

egyéb, mérlegben nem szereplő tételek tőkekövetelményének pontos meghatározására, a 

rendszerben fontos szerepet játszó hitelminősítők szerepkörének és felügyeletének 

tisztázására, a likviditási kockázat kezelésének kérdésére. Azzal az állítással azonban 

nem értek egyet, hogy a Bázel 2 valamiképp szerepet játszott volna a válság 

kialakulásában, hiszen alkalmazása még a mai napig is oly’ szűk körben folyik, hogy 

annak globális hatása a recesszióban véleményem szerint több  mint valószínűtlen.  

Ugyanakkor kétségeket támaszt bennem az új szabályozás hatékonyságát illetően annak 

önkéntes jellege nemzetközi szinten- Európában ugyan az EU-s direktíváknak 

köszönhetően kötelező érvényű szabályozásról beszélünk, de az Egyesült Államok még 

a kezdettekkor jelezte, hogy nem kívánja teljes körűen alkalmazni a Bázeli Bizottság 

által megalkotott új, módosított ajánlásokat. Mivel a Bázeli Tőkeegyezmény egyik 

alapvető célja már kezdetektől a nemzetközi versenysemlegesség biztosítása volt a 

bankpiacon, ennek a célnak a megvalósulása az USA ilyen jellegű magatartása mellett 

megkérdőjelezhető. A nemzetközi szintű együttműködés a pénzpiacok szabályozásáról 

még további fejlődésre szorul, de a válság nyomán létrejött nemzetközi konzultációs 

fórumok előrelépést mutatnak ebben az irányban, s ez remélhetőleg egy jövőbeli 

gyümölcsöző kapcsolat alapját képezi az államok között a globális együttműködés 

jegyében. 
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Mellékletek 

1.számú melléklet: A bankok prociklikus viselkedése 

Mivel a gazdasági ciklusok fontos szerepet játszanak a bankok kockázatvállalási 

hajlandóságában, úgy gondolom érdemes néhány szót szólni erről a témáról is. A 

bankok, mint a gazdaság szerves szereplői maguk is a gazdasági ciklusoknak megfelelő 

ingadozást mutatnak tevékenységük során. Azonban, mivel közvetítő szerepük révén, 

végső soron minden gazdasági szereplővel közvetlen vagy közvetett kapcsolatban 

állnak, magatartásuk a gazdasági ciklusok követésében tovább mélyíti az adott ciklus 

periódusát, prociklikusságot mutatnak. Viselkedésük, az információs aszimmetria 

figyelembevételével a következőkép lenne modellezhető.  

Amikor a gazdaság recessziós fázisban van, a bankok, félve a magasabb szintűnek ítélt 

kockázatoktól, beszűkítik hitelkínálatukat, defenzív magatartást vesznek fel. A gazdaság 

egészében súlyos problémákat okozhat a finanszírozási források beszűkülése, amely sok 

vállalkozás csődjéhez is vezethet, miközben előfordulhat, hogy az egyébként 

működőképes és rentábilis projectek sem kapják meg a szükséges finanszírozást a 

bankoktól. A hitelek árában is érzékelhető az óvatos politika- ezekben az időszakokban 

a bankok jellemzően magasabb kamatra adnak hitelt, ami negatívan hat a beruházási 

hajlandóságra. A betéti kamatos növekedése azonban a betéti állomány növekedését és a 

lakosság megtakarítási hajlandóságának emelkedését jelentheti, ami, ha együtt jár a 

fogyasztás visszaesésével, tovább mélyítheti a válságot. Így a válságból való kilábalás is 

egyre nehezebbé válik, a válság még inkább elmélyülhet. 

Azonban a prosperáló gazdaság esetében a bankok sokszor jóval kockázatvállalóbb 

magatartást fellazult hitelezési politikát folytatnak. Bővül a gazdaságban a hitelkínálat,  

a fedezeteket és a hitelhez jutás eljárási folyamatát kisebb szigorral kezelik. A 

legéletképesebb projektek mellett esetleg a kevésbé rentábilis ötleteket is 

megfinanszírozzák a bankok, ilyen módon támogatva a további gazdaság növekedést- 

amely ismételten csak elmélyíti, illetve ebben az esetben inkább tovább támogatja az 

adott fellendülési gazdasági ciklust. 

A kockázatvállalási magatartás ezen ingadozása a gazdasági ciklusok szerint 

természetesen nem nélkülöz minden alapot, hiszen valóban, a prosperáló gazdaságban 

jobb, míg recesszióban rosszabb az adósok adósságtörlesztési potenciálja, azonban a 
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bankok ezt sok esetben túlreagálják és így esetleg- magatartásuk révén- negatív vagy 

túlzott módon járulnak hozzá a folyamatokhoz. E viselkedés valódi indoka a banki 

jövedelmezőségi ciklusokban, elsősorban a tartalékolási költségekben keresendő. A  

felszálló periódusban a bankok tartalékainak hitelekhez viszonyított aránya csökken, 

ilyen módon csökkentve a tartalékolás költségeit, de amikor a leszálló periódushoz 

érkezik a gazdaság, ezt a bankok jelentősen és gyors ütemben növelik. Így a jövedelmek 

csökkenése a bankok számára szinte azonnal érzékelhető és a kockázatvállalási kedv 

csökkenéséhez vezet- a magasabb kockázatot a pénzintézetek általában be is árazzák 

hiteleikbe, amely már önmagában is hitelek számának csökkenéséhez vezet, nem is 

beszélve az ezt kísérő fedezeti, hitelelbírálási előírások megszigorításáról. 

A BIS elemzőinek véleménye szerint ennek oka a kockázatok idődimenziójának nem 

megfelelő felmérése a bankpiac szereplőinek részéről- sokszor rosszul becsülik meg, 

elsősorban a rendszerkockázatok időbeli alakulását. 

A kockázatok időbeli alakulása 

A bankok kockázatokat idősíkon mérő rendszereinek legnagyobb problémája a 

túlságosan rövid időhorizont, illetve az, hogy a kockázatok időbeli korrelációjának 

vizsgálatára nem fordítanak kellő figyelmet.  

A belső minősítésű kockázatmérő rendszereket alkalmazó bankok esetében a hiteleket 

különböző kockázati csoportokba sorolják,  amelynek során a jövendőbeli adós 

pillanatnyi kockázatossági állapotát mérik fel, és sokszor ezt az eredményt alkalmazzák 

a teljes időszakra- habár ez is általában nagyon rövid, egy éves időszak. Ezért 

nyilvánvaló, hogy az alacsony nemfizetésű rátákkal rendelkező fellendülési időszakban 

a minősítések jobbak és ahogyan romlanak a ráták, úgy romlanak a hitelminősítések is. 

Tehát az ezen rendszert  követő bankok minősítései a gazdasági ciklusoknak 

megfelelően ingadoznak. 

A külső hitelminősítő cégek más módszert alkalmaznak, ők azt vizsgálják, hogy egy 

esetlegesen bekövetkező , előre meghatározott forgatókönyv alapján lezajló válság 

esetén a vizsgálati alanyuk pénzügyi sebezhetősége miként alakul és hogy ez 

befolyásolja –e és ha igen, hogyan, annak nemfizetési kockázatát. Itt a probléma a 

forgatókönyvek rugalmatlanságából fakad, abból, hogy azon általában csak egy valóban 

bekövetkezett, előre nem látható sokk után változtatnak- így a prociklikusság 
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alapvetően ezeket a minősítéseket is jellemzi, habár annak mértéke szolidabb a belső 

minősítésűekénél. 

A hitelkockázati modellek alkalmazásával a bankok a portfóliójuk elemeinek kockázati 

korrelációját kívánják beépíteni a kockázatfelmérési rendszerükbe, hiszen ezt a feljebb 

említett két másik módszer egyike sem veszi figyelembe. Legismertebb közülük a 

Merton, ill. a minősítési migrációs mátrixokat alkalmazó modellek, ezek kritikájaként 

azonban az időhorizont figyelmen kívül hagyása fogalmazható meg. 

A fentiek alapján következtetésként levonható, hogy egyik rendszer sem alkalmas arra 

önmagában, hogy az összes aspektust figyelembe vegye a kockázatfelmérés folyamán. 

Habár egyik rendszer sem hibák vagy hiányosságok nélkül való, azért alkalmazásuk 

mindenképpen nagy fontosságú a banki kockázatok alaposabb megismeréséhez, hogy 

aztán azok kezelését is megkönnyítse. 
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Táblázatok, ábrák és diagramok jegyzéke 

1. számú diagram 
 

 
 
Forrás: Tóthné Potsubay Nóra és Szegedy István (Exim Bank) : Hitelpiaci törvény és 
Bázel 2, 2008, előadás 
 

2. számú diagram 
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Forrás: MNB nyomán Tóthné Potsubay Nóra és Szegedy István (Exim Bank) : 
Hitelpiaci törvény és Bázel 2, 2008, előadás  
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3. számú diagram 

Különböző eljárásokkal elkészített VAR report 
 

 
 
Forrás: Olti Kálmán (Raiffeisen Bank): Piaci kockázatkezelés a gyakorlatban, 2007, 
előadás 
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4. számú diagram 

VAR modell termékenként 
 

 
 
Forrás: Olti Kálmán (Raiffeisen Bank): Piaci kockázatkezelés a gyakorlatban, 2007, 
előadás 
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Prod uct 9 1 1 .8 6 % 1 4 5 ,5 4 4 ,7 6 5
Prod uct 1 0 7 .8 6% 9 6 ,4 5 2 ,4 4 5
Prod uct 1 1 7 .5 4% 9 2 ,6 1 8 ,0 5 7
Prod uct 1 2 6 .2 0% 7 6 ,1 6 4 ,9 8 1
Prod uct 1 3 5 .1 1% 6 2 ,7 5 7 ,2 8 5
Prod uct 1 4 4 .4 2% 5 4 ,3 0 6 ,4 8 7

2 0 0 5 .1 0 .2 8

Increm enta l V a R (IV a R) Rep ort

Tra d ing  Book

in  H U F

Pa ra m etr ic V a R -  1  d a y ,  9 9 %

Increm enta l V a R (IV a R) -  1  d a y ,  9 9 %

-60
0,0

00
,00

0

-40
0,0

00
,00

0

-20
0,0

00
,00

0 0

20
0,0

00
,00

0

40
0,0

00
,00

0

60
0,0

00
,00

0

80
0,0

00
,00

0

1,0
00

,00
0,0

00

1,2
00

,00
0,0

00

H U F

Product 1 4

Product 1 3

Product 1 2

Product 1 1

Product 1 0

Product 9

Product 8

Product 7

Product 6

Product 5

Product 4

Product 3

Product 2

Product 1



 69

5. számú diagram 

Csoportszintű VAR modell 

  
Forrás: Olti Kálmán (Raiffeisen Bank): Piaci kockázatkezelés a gyakorlatban, 2007, 
előadás 

1. számú ábra 

Az első pillér felépítése 
 

Első pillér:
Tőkekövetelmény

Első pillér:
Tőkekövetelmény

HitelkockázatHitelkockázat Piaci kockázatPiaci kockázat Működési kockázatMűködési kockázat

SztenderdmódszerSztenderdmódszer Alap IRB módszerAlap IRB módszer Fejlett IRB módszerFejlett IRB módszer SztenderdmódszerSztenderdmódszer

Belső modellBelső modell

Alapmutató módszerAlapmutató módszer

SztenderdmódszerSztenderdmódszer

Fejlett
mérési módszer

Fejlett
mérési módszer

Alternatív
sztenderdmódszer

Alternatív
sztenderdmódszer

Első pillér:
Tőkekövetelmény

Első pillér:
Tőkekövetelmény

HitelkockázatHitelkockázat Piaci kockázatPiaci kockázat Működési kockázatMűködési kockázat

SztenderdmódszerSztenderdmódszer Alap IRB módszerAlap IRB módszer Fejlett IRB módszerFejlett IRB módszer SztenderdmódszerSztenderdmódszer

Belső modellBelső modell

Alapmutató módszerAlapmutató módszer

SztenderdmódszerSztenderdmódszer

Fejlett
mérési módszer

Fejlett
mérési módszer

Alternatív
sztenderdmódszer

Alternatív
sztenderdmódszer

 

Bank XYZ

in HUF

Total Div. benefit Bank XYZ Bank X Bank Y
VaR (1 day, 95%) 825,000,000 25,000,000 300,000,000 200,000,000 350,000,000
VaR (1 day, 99%) 1,237,500,000 37,500,000 450,000,000 300,000,000 525,000,000

VaR (10 day, 95%) 2,475,000,000 75,000,000 900,000,000 600,000,000 1,050,000,000
VaR (10 day, 99%) 3,712,500,000 112,500,000 1,350,000,000 900,000,000 1,575,000,000

VaR Report

2005.10.28

Filtered Historic

Trading Book - Group - Total

VaR
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Forrás: Tóthné Potsubay Nóra és Szegedy István (Exim Bank) : Hitelpiaci törvény és 
Bázel 2, 2008, előadás 

2. számú ábra  

Tőkeszámítás a sztenderd módszer szerint 

Ügyfélszegmens

RW* 8% TŐKEx =Kitettség* RWA x =
 

* ahol RW = a kockázati súly (Risk Weight), a kitettség pedig a mérlegen belüli 
kitettség és az aktív időbeli elhatárolások 
 

Forrás: Bankárképző, Kalfmann Petra, Somogyi Virág: Hitelkockázati módszerek és 

fedezetek, 2008, előadás 

3. számú ábra 

Tőkeszámítás az IRB módszer szerint 

Ügyfélszegmens Tőkefüggvény

Tőke % x Kitettség* x 12, 5 x 1, 06 = RWA

x 8 % = TŐKE  

* Fedezetek beszámítása hatással van az értékére 

Forrás: Bankárképző, Kalfmann Petra, Somogyi Virág: Hitelkockázati módszerek és 

fedezetek, 2008, előadás 
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4. számú ábra 

A működési kockázat kezelési módszereinek egymásra épülése 

Alapmutatóra épülő módszer (BIA)

Sztenderd módszer (SA vagy ASA)

Fejlett mérési módszer (AMA)

Ö
sztönzés

 
 
Forrás: Bankárképző, Szabolcs Gergely: Működési kockázatok mérése és kezelése, 

2008, előadás 

5. számú ábra 

Az ICAAP – SREP párbeszéd 
 

 
Forrás: PSZÁF: A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP), 2008, 60 oldal 
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1. számú táblázat 

A Bázel 2 sztenderd módszere szerinti ügyfélszegmentáció a hozzárendelt 
kockázati súlyokkal 

 
Ügyfélszegmens Hozzárendelt kockázati 

súly (%) 
Központi kormányzatok, központi bankok 0(- 100%) 

Regionláis kormányok, helyi önkormányzatok (0%- )50%-100% 

Közszektorbeli intézmények 0%- 100 % 
Multilaterális fejlesztési bankok 0% -20 %- (100%) 

Nemzetközi szervezetek 0% 
Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 20 %- 100 % 

Vállalkozások 100% 
Lakossági követelések 75 % 

Ingatlannak fedezett követelések 35 %- 50% 
Késedelmes tételek 50 %- 100 %- 150% 
Fedezett kötvények 10 %- 20 %- 50 %- 100 % 

Kiemelkedő kockázati kategória tételek  
Értékpapírosítási pozíciók  

Kollektív befektetési formák 100 % 
Egyéb követelések 0%- 20%- 100 % 150% 

 
Forrás: Bankárképző, Kalfmann Petra, Somogyi Virág: Hitelkockázati módszerek és 
fedezetek, 2008, előadás 

2. számú táblázat 

Ügyfélszegmentáció a Bázel 2 IRB módszere szerint 
 

Ügyfélszegmentáció 
Központi kormányzatok, központi bankok 
Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 

Vállalkozások 
Lakossági követelések 

Részesedések 
Értékpapírosítási pozíciók 

Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök 
 
Forrás: Bankárképző, Kalfmann Petra, Somogyi Virág: Hitelkockázati módszerek és 
fedezetek, 2008, előadás 
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3. számú táblázat 

A második pillér kockázati elemei 
 
1. Az első pillér kockázatai 3. Kimaradt kockázatok

2. Első pillérben csak 
részlegesen figyelembe vett

4. Külső tényezők

Hitelkockázat

Piaci kockázat

Operációs kockázat

Likviditási kockázat

Banki könyv kamatkockázata

Koncentrációs kockázat

Stratégiai és hírnév kockázat

Kockázatcsökkentésnél 
visszamaradt kockázatok

Értékpapírosításnál 
visszamaradt kockázatok

Stressz tesztek

Változó szabályozási környezet

Változó üzleti környezet

Változó gazdasági környezet

 

Forrás: Tóthné Potsubay Nóra és Szegedy István (Exim Bank) : Hitelpiaci törvény és 
Bázel 2, 2008, előadás 

4. számú táblázat 

A hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettsége 2009. dec. 31 előtt és 2010. jan. 
1 után 
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Forrás: Nyeste Mária (PSZÁF)- Változások a hitelintézeti adatszolgáltatásban, 2007, 

előadás 

 

 

5. számú táblázat 

A tőkekövetelmények változásának összesítő táblázata az Európai Unióban és a 
G-10 országokban, a QIS 3 –ban 

(a megelőzőleg alkalmazott mószerhez képest, százalékban) 
 

 
Forrás: BIS: Cuantitative Impact Study 3. –Overview of global results, 2003, 33 oldal 
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6. számú táblázat 

A pénzügyi intézmények jogi szabályozási háttere Magyarországon (hatályos és 
megszűnő jogszabályok) 

 
sorsz Jogszabály megnevezése Közlönyszám Hatályos: Jogszabály száma

1 a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1996. évi CXII. törvény

2 a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről 2007/101. (VII. 30.)
2007. 08. 07., 
2008. 01. 01.

196/2007. (VII. 30.) 
Korm. rendelet 

3 a működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről 2007/101. (VII. 30.) 2007.08.07
200/2007. (VII. 30.) 
Korm. rendelet 

4

az országkockázat tőkekövetelményéről szóló 16/2001. 
(III. 9.) PM rendelet, valamint a befektetési vállalkozások 
országkockázatának tőkekövetelményéről szóló 8/2002. 
(II. 20.) PM rendelet módosításáról

2007/69. (VI.6.)
2007.06.14.-
2007.07.01.

11/2007. (V.6.) PM 
rendelet

5
a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének 
teljesítéséről

2007/116. (IX.4.) 2008.01.01
234/2007. (IX.4).
Korm.rendelet

6 a partnerkockázatról 2007/183 (XII.23.) 2008.01.01
381/2007. (XII.23.) 
Korm rendelet

7 a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról 2007/72. (VI.11.) 2007.07.01 2007. évi 52. törvény

8

a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei 
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló törvény tervezete 
(MiFID)

2007/162. (XI.28.) 2007.12.01 2007. évi 138. törvény

9
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. 
évi CXIV. törvény újrakodifikált változata

2007/162. (XI.28.) 2008.01.01 2007. évi 135. törvény

10

a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, 
kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és 
nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény 
megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv 
vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 
24) Korm. rendelet módosításáról

2007/178 (XII.19.) 2008.01.01
345/2007 (XII.19.) 
Korm. rendelet

11 a hitelintézetek befektetési szabályzatairól 2007/120. (IX.15.) 2008.01.01
21/2007. (IX.15.) PM 
rendelet

12

a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII.24.) Korm rendelet 
módosítása

2007/184. (XII. 27.) 2008.01.01
397/2007. (XII.27.) 
Korm. rendelet

13
összevont alapú szavatoló tőke és összevont alapon 
számított tőkekövetelmény számításáról

2007/179 (XII. 20.) 2008.01.01
27/2007. (XII. 20.) PM 
rendelet

Megszűnő, átalakuló jogszabályok
sorsz Megszűnő/átalakuló jogszabály megnevezése Jogszabály száma Új/utód jogszabály sz.

13 a tőkemegfelelési mutató számításáról
13/2001. (III.9.) PM 
rendelet

27/2007. (XII. 20.) PM 
rendelet
21/2007. (IX.15.) PM 
rendelet
250/2000. (XII.24.) 
Korm. rendelet

a kintlevőségek, befektetések, mérlegen kívüli tételek és 
a fedezetek minősítésének és értékelésének 
szempontjairól

14/2001. (III.9.) PM 
rendelet

14

 
Forrás: Tóthné Potsubay Nóra és Szegedy István (Exim Bank) : Hitelpiaci törvény és 
Bázel 2, 2008, előadás 

 

 

7. számú táblázat 

A QIS 5-ben a vizsgált bankok által alkalmazott módszerek (db) 
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8. számú táblázat 

A QIS 3 és a QIS5 összehasonlító táblázata- a minimum tőkekövetelmény 
változása kockázatok szerint, a korábbi tőkekövetelmény számítási módszerhez 

képest (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. számú táblázat 

Kockázati kitettségek hozzájárulása a tőkekövetelmény módosulásához a QIS 5 
szerint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás ( 5., 6., 7. számú táblázat) : 
http://www.bankestozsde.hu/online/cikk.html?aid=1000361 2009-04-22, 16: 03 
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10. számú táblázat  

Az Erste Group portfolió áttekintő táblázata és kördiagramja kitettségek szerint 
(millió euróban és százalékban) 
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11. számú táblázat 

Az Erste Group kitettségeinek megoszlása a leányvállalattal rendelkező 
országok szerint (millió euróban és százalékban) 
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12. számú táblázat 

Az Erste Group tőkekövetelményének felépítése módszerek és azon belüli 
ügyfélszegmensek szerint 

(millió euróban és százalékban) 
 

 
 
     Forrás (10., 11. és 12. táblázat): http://www.erstegroup.com 2009-04-30, 19:49 
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