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Hitelkockázati minősítési  
rendszerek fejlesztése  
és validációja

A hitelkockázati minősítő rendszerek, scorecardok alapvető fontossága a 
banküzem során megkérdőjelezhetetlen, a hitelezési tevékenység egyik 
legfontosabb alappillérét jelentik. A közelmúlt szabályozói változásai tovább 
hangsúlyozták a minősítő rendszerek szerepét, az IFRS 9 bevezetéséhez 
kapcsolódó elvárások teljesítéséhez ugyanis megfelelően kialakított és 
rendszeresen validált, felülvizsgált minősítő rendszerek megléte szükséges még 
a kisebb intézmények esetén is.

Hitelkockázati modellezésre specializálódott csapatunk aktívan támogatja 
ügyfeleinket scoring modellek fejlesztése, validációja és üzemeltetési 
keretrendszerének kialakítása során. A KPMG olyan modellezési keretrendszert 
alakított ki, amely a hagyományos statisztikai modellezési eszköztárat képes 
úgy kombinálni a modern „machine learning” technikákkal, hogy a modellek 
teljesítménye, stabilitása növekedjen, de azok interpretálhatósága, érthetősége 
is megmaradjon.

A minősítési rendszerek szerepének 
növekedése
Hitelezési döntések, árazás támogatása

A prudens és eredményes hitelezés egyik 
legfontosabb alap pillére, hogy a várhatóan jól fizető 
adósokat már a hitelnyújtás pillanatában meg tudjuk 
különböztetni a gyengébb hitelképességű adósoktól. 
Az ügyfelek hitelkockázat szempontjából történő 
besorolása, rangsorolása a kockázatvállalási döntések 
meghozatalához és a hitelek megfelelő árazásának 
kialakításához is fontos információt jelent.

Hitelkockázat monitoring

A minősítési rendszerek szerepe nemcsak a 
hitelnyújtás pillanatára korlátozódik, a viselkedési 
típusú modellek lehetővé teszik a meglévő portfolió 
hitelkockázat változásának a nyomon követését is. A 
hitelkockázatok megfelelő mérésével, monitoringjával 

kapcsolatban mind az európai (EBA), mind a 
hazai (MNB) hatóságok szigorú követelményeket 
határoztak meg. Az ezekhez való megfeleléshez 
a meglévő minősítő rendszerek felülvizsgálata, 
működésük optimalizálása szükséges.

Értékvesztés számítás

A kockázat mérési rendszerek hiányosságai miatt a 
pénzügyi szektor számára jelentős kihívást jelent az 
IFRS 9 alapú értékvesztés számítási követelmények 
magas szintű implementálása. Az IFRS 9 elvárásainak 
teljesítéséhez az intézménynek rendelkeznie 
kell megfelelően kialakított és karbantartott 
minősítési rendszerekkel, amelyek biztosítják, 
hogy a hitelkockázat jelentős növekedése időben 
azonosításra kerüljön. Emellett az IFRS 9 által elvárt, 
kockázatilag homogén csoportok kialakításának is 
fontos előfeltétele a megfelelő teljesítményű, jól 
kalibrált minősítési rendszerek megléte.
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A KPMG modell fejlesztési keretrendszere
Az üzleti szektorban dolgozó szakemberek komoly kihívásokkal szembesülnek: egy üzleti, szabályozási és 
technológiai szempontból is nagyon gyorsan változó környezetben kell helytállniuk, valamint a hatékony és 
eredményes működés érdekében folyamatosan fejlődniük. A változás üteme, sebessége egyre nő: sokkal 
gyakrabban és gyorsabban kell a megváltozott körülményekhez igazodni, így az egyre rugalmasabb működés 
kulcsfontosságú az új környezetben. A KPMG egy olyan átfogó és egyben progresszív megközelítéssel segíti 
ügyfeleit, amellyel a vállalatok a jövőben is meg tudnak majd küzdeni a felmerülő kihívásokkal.

Testreszabott megoldások

Projektjeink során biztosítjuk azt, hogy a kialakított 
modellek a lehető legjobban illeszkedjenek az 
intézmény portfoliójához, jövőbeli hitelezési 
stratégiájához, leképezzék annak speciális 
kockázati jellemzőit. Ezzel összefüggésben kerül 
meghatározásra a modellezés alapjául szolgáló belső 
és külső adatok köre, valamint a mintavételezés 
módja, technikája. A modellezési folyamat fontos 
lépéseit jelentik a modell összefüggéseknek a 
hitelintézet üzleti területeivel történő validációja, 
egyeztetése.

Szakértői tapasztalatok beépítése

A statisztikai alapú modellek kialakítása során is 
kiemelt jelentőséggel bír a modellezési fázis egyes 
szakaszaiban a megfelelő szakértői tapasztalatok 
beépítése (pl. a modellezési adatbázis kialakítása, a 
magyarázó változók definiálása, modell szelekciós 
kritériumok meghatározása során). A KPMG 
többéves modellezési tapasztalata biztosítja, hogy 
az intézmény számára optimális modell kerüljön 
kialakításra.

Átlátható, jól dokumentált modellezési folyamat

A minősítési rendszerek kialakítását egy jól 
strukturált, átlátható folyamat mentén végezzük, 
melynek során meghatározásra kerülnek a 
legfontosabb mérföldkövek, a megbízó részéről 
szükséges hozzájárulások. A kialakított modellekhez 
részletes modell dokumentációt készítünk, amely 
lehetővé teszi a modellek független validációját 
valamint független harmadik fél által történő 
reprodukálását.

Szakembereink mélyreható ismeretekkel rendelkeznek a szektort érintő 
kihívások kapcsán. Komplex tanácsadási szolgátatásokat nyújtunk 
ügyfeleinknek, egyéb pénzügyi területeket is lefedve (adó, treasury)
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A KPMG módszertana széleskörű eszköztárral rendelkezik a pénzügyi 
folyamatmenedzsment területén: a tervezés, elemzés, mérés, 
implementálás, folyamatfejlesztés során is. Célunk a folyamatok 
összehangolása a sikeres, eredményes és hatékony működés elérése 
érdekében, akár új vagy legjobb gyakorlatok révén.

Felgyorsítjuk az üzleti tevékenységek, folyamatok, kompetenciák és 
modellek fejlesztését, annak érdekében, hogy ügyfeleink teljes mértékben 
kiaknázhassák a digitális technológiákból adódó lehetőségeket.

Smart 
Digital 
Finance

Ezen keretrendszer és irányelvek figyelembevételével került kialakításra a KPMG modell fejlesztési és 
validációs keretrendszere, ami alapján innovatív módszertani és technológiai eszköztárral, testreszabott 
megoldásokkal támogatjuk ügyfeleinket.  
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KPMG „toolkit”

A modell fejlesztés folyamatának támogatására a 
KPMG több éves tapasztalata alapján kialakított 
egy olyan modellezési eszköztárat, amely képes 
hatékonyan támogatni a modellezési folyamat 
egyes lépéseit, a modellek optimalizációját, testre 
szabását. A KPMG „toolkit” segítségével lényegesen 
lerövidíthető a minősítő rendszerek fejlesztésének 
átfutási ideje.

Innovatív megoldások integrálása 

Nemzetközi tapasztalatokra építve szakértői 
csapatunk kialakított egy olyan hitelkockázati 
minősítés fejlesztési módszertant, amely 
a hagyományos statisztikai elemzési 
módszertanokat megfelelően ötvözi a modern 
„machine learning” és „artifical intelligence” 
eljárásokkal. Tapasztalataink szerint ezen modern 
eljárások a modellfejlesztés több lépése során 
is sikeresen alkalmazhatók, és segítségükkel 
jelentősen növelhető a modellek teljesítménye 
a megfelelő szakértői kontrollok mellett.  A 
módszertan kialakítása során fontos szempont 
volt a modellekből származó következtetések 
átláthatóságának, könnyű értelmezhetőségének 
megőrzése, valamint a szakértői elemek megfelelő 
figyelembe vétele.

Vállalati minősítési rendszerek fejlesztése:

 – A vállalati ügyfelek minősítésére alkalmas 
statisztikai modellek fejlesztése belső és külső 
adatok alapján is lehetséges. A modellezési 
feladatok elvégzésén túl a KPMG igény esetén 
támogatja a külső adatszolgáltató kiválasztási 
folyamatát, modellezéshez kapcsolódó 
adatigények definiálását, adatszolgáltatóval történő 
egyeztetéseket is.

 – Szakértőink releváns tapasztalattal rendelkeznek 
a speciális tulajdonságokkal bíró szegmensek (pl. 
önkormányzatok, egyéni vállalkozók, őstermelők) 
hitelkockázatának modellezésében is.

Lakossági scorecardok fejlesztése:

 – Szakértőink széleskörű támogatást nyújtanak 
mind a hiteligényléskori ún. „applikációs” scoring 
rendszerek, mind a meglévő ügyfelek minősítésére 
alkalmas ún. „viselkedési” scoring rendszerek 
fejlesztése során is. A modellek kialakításakor 
meghatározásra kerülnek a modellek alkalmazási 
kritériumai, üzleti feltételei is.

Szakértői elemek integrációja a modellekbe:

 – Amennyiben nem áll rendelkezésre statisztikai 
modellezéshez elégséges adat, támogatjuk 
ügyfeleinket szakértői modellek kialakításában 
is. A KPMG által alkalmazott workshop-alapú 
módszertan lehetővé teszi a különböző szakértői 
vélemények beépítését a végső kockázati 
modellbe, valamint biztosítja a szakértői 
becslésekből eredő torzítások minimalizálását.

Kockázati modellek validációja:

 – A KPMG által végzett validációs tevékenység kiterjed 
a modellek bevezetéskori validációjára, valamint 
a rendszeres modell validációk elvégzésére is. A 
validációs feladatok mélysége és rendszeressége 
minden esetben a megbízóval történő egyeztetés 
során kerül meghatározásra.  A KPMG a validáció 
eredményéről független jelentést készít.

Modell felülvizsgálati keretrendszer kialakítása:

 – A kialakított minősítési rendszerek, modellek 
rendszeres monitoring folyamatainak 
meghatározása, kapcsolódó modell felülvizsgálati 
feltételek, folyamatok kialakítása.
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Szolgáltatásaink 
A KPMG modellezési szakértői a hitelkockázati minősítő rendszerek kialakítása és üzemeltetése kapcsán az 
alábbi feladatokban nyújtanak támogatást:

50%-kal
rövidebb 

fejlesztési idő

15%-kal
jobb modell  
teljesítmény
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Miért a KPMG?

Széleskörű modellezési és validációs tapasztalat

A KPMG pénzügyi kockázatkezelési területe 
széleskörű minősítő rendszer fejlesztési és 
modell validációs tapasztalatokkal rendelkezik. 
Szakértőink évek óta sikerrel támogatják több hazai 
pénzintézet kockázati modell fejlesztéseit, valamint 
végeznek független validációs tevékenységet az 
ügyfeleink által kialakított modellekre vonatkozóan. 
Tanácsadóink aktívan közreműködtek az IFRS 9 alapú 
értékvesztés modellek hitelkockázati paramétereinek 
meghatározásában, implementációjának 
támogatásában.

Rugalmasság, ügyfélközpontúság

Elsődleges célunk a tanácsadási munkák során 
ügyfeleink számára testreszabott, az adott 
körülményekhez leginkább igazodó kockázati 
modellek kialakítása.

Innovatív technológiai háttér

A KPMG modellezési módszertanát és eszköztárát 
igyekszünk folyamatosan fejleszteni annak 
érdekében, hogy a legfrissebb modellezési technikák, 
kutatási eredmények beépítésre kerüljenek az 
általunk használt megoldásokba.

https://home.kpmg/hu/hu/home/services/advisory/risk/penzugyi-kockazat.html

