
Piaci jellegű kockázatok kezelése  
a pénzintézeti szektorban

A változó szabályozói környezet, a korábban alkalmazott kockázatkezelési 
megoldások elégtelenségeiből levont következtetések, valamint 
a kockázatkezelés értékteremtő jellegének megjelenése a piaci 
kockázatkezelési módszertanok kialakítására, illetve továbbfejlesztésére 
sarkallja a hazai hitelintézeteket és befektetési vállalkozásokat. Napjainkban 
zajlik a végleges Bázel III keretrendszer bevezetése, amely a piaci 
jellegű kockázatok számos elemét is érinti, így a várható új szabályozói 
előírások újabb kihívásokat fognak jelenteni a hazai hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások szakembereinek. Pénzügyi szolgáltatási szektorra 
specializálódott szakértőink olyan piaci kockázatkezelési megoldások és 
szolgáltatások nyújtásában segítik ügyfeleinket, amely stabil alapot képez 
a szabályozói megfeleléshez, valamint a piaci kockázatkezelés mindennapi 
üzleti tevékenységbe történő hatékony integrációjához, ezzel egy időben 
hozzájárulva ügyfeleink üzleti céljainak megvalósulásához.

A piaci kockázatok 
jelentősége 

A piaci kockázat a mérlegen 
belüli és mérlegen kívüli 
pozíciókon, a piaci árak 
változásából (pl.: kötvények, 
részvények, áruk, devizák 
árfolyamának vagy a 
pozíciókat érintő kamatlábak, 
hitelkockázati felárak 
megváltozásából) fakadó 
veszteségek jelenbeli és/
vagy jövőbeli veszélye. 
Idesoroljuk még a partner-, 
és elszámolási kockázatot is, 
amelyek mérése és kezelése 
szoros összefüggésben van 
a piaci kockázatokkal és 
infrastruktúrával.
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Piaci jellegű kockázatok

A piaci jellegű kockázatok elemei közé tartoznak az alábbiak:
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Az üzleti környezet és  
a szabályozói megfelelés kihívásai 

A piaci kockázatok mérése és kezelése a hazai 
pénzintézetek számára komoly kihívást jelent, mivel 
összetett és komplex szabályozói előírásoknak kell 
megfelelniük.

A felső vezetésnek értenie kell az intézmény piaci 
kockázati kitettségének mértékét és természetét, és 
a kapcsolatát az üzleti és pénzpiaci folyamatokkal. 
A felső vezetés rendelkezik a végső felelősséggel 
a piaci kockázati stratégia, irányelvek, folyamatok 
és kontrollok megalkotásában, a kockázati étvágy 
meghatározásában, a belső tőke allokációjában. 
Ezért az intézmény vezetőségének rendszeresen 
ellenőriznie kell a banki és kereskedési könyvben 
lévő, piaci és partnerkockázatnak kitett pozíciót és a 
külső piaci környezetet is, illetve az intézményeknek 
a felső vezetés által elfogadott piaci kockázatkezelési 
politikával is rendelkezniük kell.

Az MNB a banki könyvi kamatkockázatot minden 
esetben materiális kockázatnak tekinti, ezért 
minden intézménytől elvárt, hogy a legalább a 
maga szofisztikáltsági szintjének megfelelő stressz- 
teszteket végezzen a tőke gazdasági értékére és a 
várható nettó kamatbevételre vonatkozóan.

A kereskedési könyvet vezető intézményektől 
elvárt a fejlett mérési módszertanok használata 
a napi kockázatkezelési folyamatokban és belső 
tőke allokációjában egyaránt, ezért fontos ezek 
visszatesztelése és teljes körűségének rendszeres 
ellenőrzése.

A fent felsorolt feladatok csak töredéke azoknak az 
elvárásoknak, amelyeket az Európai Uniós rendeletek, 
irányelvek, illetve idehaza az MNB támaszt az 
egyes hitelintézetek/befektetési vállalkozások és az 
intézmények felső vezetőivel szemben.

Szabályozói megfelelés

A hazai hitelintézetek és befektetési vállalkozások 
prudenciális szabályait az 575/2013/EU rendelete 
(CRR) és a 2013/36/EU irányelve (CRD IV) és annak 
Magyarországon a Hpt-ben implementált előírásai 
tartalmazzák.

Ezt a 876/2019/EU rendelet (CRR2) jelentősen 
módosítja az új partnerkockázati sztenderd 
megközelítés (SA-CCR) és az új piaci kockázati 
keretrendszer (FRTB) bevezetésének 
megkezdésével (adatszolgáltatás az első elem). Az 
ezzel egyidőben megjelent 878/2019/EU irányelv 
(CRD V) a banki könyvi kamatlábkockázat 
(IRRBB) tekintetében fogalmaz meg erősebb 
elvárásokat. Ennek részleteit az EBA fogja 
kidolgozni.

Mindezek mellett az MNB által rendszeresen 
kiadott ICAAP – ILAAP – BMA kézikönyv külön 
fejezetben foglalkozik a piaci kockázattal és az 
ahhoz kapcsolódó tőkekövetelmény-számítási 
szabályokkal. A kézikönyv részletezi a Felügyelet 
elvárásait a piaci kockázathoz kapcsolódó 
kockázatok értékeléséről és kezeléséről, a 
tőkekövetelmény-számításhoz kapcsolódó 
szabályokról, illetve az ICAAP felülvizsgálattal 
kapcsolatos elvárásról. A szabályozói előírásoknak 
való teljes körű megfelelés magas szintű szakmai 
felkészültséget és összetett jogszabály ismereti 
szaktudást igényel.

Továbbá a Bázeli Bizottság 2017 decemberben 
publikálta az értékpapír-finanszírozási ügyletekre 
és a CVA-kockázati tőkekövetelményre vonatkozó 
legújabb ajánlásait, azonban ezek implementációja 
leghamarabb 2022-ben várható.
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A piaci kockázatokkal kapcsolatos 
szolgáltatásaink

A piaci kockázatokhoz kapcsolódóan segítjük 
ügyfeleinket a kockázatok felmérésében, 
elemzésében, a kockázatok kezelésében, illetve 
szakértői csapatunk a szabályozói előírásokat 
betartása mellett olyan eljárások kidolgozásában 
támogatja ügyfeleinket, amelyek a hosszú távú 
üzleti célok teljesülését szolgálják, biztosítva ezzel 
a profitabilitást is. A piaci kockázatok kezelésével 
kapcsolatos szolgáltatásaink a következők: 

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

 – Az intézményt érintő piaci jellegű kockázatok 
azonosítása, elemzése, amely során szakértői 
csapatunk során felméri az intézmény kitettségeit 
és bemutatja a statisztikai mérési módszereket, 
kockázatcsökkentő technikákat.

 – A piaci kockázathoz kapcsolódó kockázatkezelési 
keretrendszer, tőkekövetelmény számítási 
szabályainak felülvizsgálata, meglévő számítások 
helyességének ellenőrzése mely a teljesség igénye 
nélkül ügyfeleink igénye szerint magába foglalja:

 » sztenderd megközelítés vagy fejlett modell 
alkalmazását és értékelését,

 » a kockázati étvágy meghatározása kapcsán 
elemzést, tanácsadást,

 » a piaci kockázatokra vonatkozó kockázati 
stratégia és politika elkészítésének támogatását,

 » speciális kitettségek és folyamatok (pl.: 
opciós kereskedés és belső fedezeti ügyletek) 
felmérése és módszertani támogatását,

 » a piaci kockázatkezelés szervezeti kereteinek 
kialakítását a szervezet méretéhez és 
komplexitásához igazodva.

 – A szavatoló tőkéből levonandó kiegészítő 
értékelési korrekció (AVA) meghatározásához 
szükséges prudens értékelési módszertan 
értékelése, ellenőrzése, igény esetén kidolgozása.

 – A piaci és partnerkockázathoz kapcsolódó 
limitrendszerek értékeléséhez és azok 
módszertani felülvizsgálatához támogatás nyújtása.

 – A piaci és partnerkockázatokhoz kapcsolódó 
stressz tesztjeinek értékelése, ellenőrzése, 
igény esetén stressz teszt forgatókönyvek 
kidolgozása, extrém eseményeket vizsgáló 
elemzések vizsgálata, illetve módszertani keretek 
kidolgozásában támogatás nyújtása.

 – A piaci és partnerkockázathoz kapcsolódó 
tőkekövetelmény számítási modellek értékelése, 
amely során a használt modell megfelelőségének 
és teljes körűségének vizsgálata történik.

 – A hatékony és kockázatérzékeny piaci 
kockázatkezeléshez, tőkeszámításhoz 
szükséges adattárházi fejlesztések kockázati 
szempontjainak, az üzleti igényeknek a 
meghatározása. Szakértői támogatás nyújtása 
a hatékony kockázatkezeléshez szükséges 
adatkörök, adatpontok meghatározásában.

 – Piaci jellegű kockázatokhoz kapcsolódó 
szabályzatok, politikák felülvizsgálata, 
támogatás nyújtása a kialakításukban.

 – A piaci kockázat méréséhez kapcsolódó 
legfontosabb felügyeleti adatszolgáltatási 
folyamat megfelelőségének az ellenőrzése, 
felülvizsgálata, igény esetén az adatszolgáltatási 
folyamat átalakítása / kialakítása.
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Miért a KPMG?

Kiemelkedő referenciák

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

Naprakészség és  
nemzetközi háttér

Hazai és nemzetközi szakmai 
publikációkkal, valamint a 
pénzügyi szektor aktuális 
helyzetére vonatkozó szakértői 
rendezvényekkel és oktatásokkal 
támogatjuk az iparág- specifikus 
szakmai tudásmegosztást. A 
hazai szabályozó hatóságokkal 
szoros szakmai kapcsolatot 
ápolunk, növelve ezáltal 
szakmai naprakészségünket. 
Mindez hozzájárul ahhoz, hogy 
felhalmozott ismereteinket a 
projektmunka során folyamatosan 
és hatékonyan osszuk meg 
ügyfeleinkkel.

Függetlenség

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

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