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MINDENT A 

STRESSZ 

TESZTEKRŐL 
 
(1 NAP) 

ÚJDONSÁG! 

ONLINE TANANYAG! 

A KÉPZÉS OKTATÁSI ANYAGAIT  A 
RÉSZTVEVŐK A BANKÁRKÉPZŐ ONLINE 
OKTATÁSI FELÜLETÉN IS ELÉRHETIK! 

TANFOLYAM CÉLJA 

 

Ismerkedjen meg a stressz tesztelés 

folyamatával egy gyakorlatias és online 

tartalommal kiegészített képzés keretében!  

 

Kisintézményi módszerektől kezdve a 

komplex portfólióval rendelkező univerzális 

bankoknál alkalmazható megoldásokkal is 

megismerkedhet az egynapos 

tanfolyamunkon.  

A stressz tesztek makromodelljeit, a várható 

veszteségre, tőkére és likviditásra gyakorolt 

hatásukat elemezzük. Megismerheti, hogyan 

végezzen érzékenységvizsgálatot és hogyan 

alakítson ki szcenáriókat. A fordított stressz 

tesztek alkalmazásával pedig kiszámíthatja, 

milyen sokkhatással, milyen makroszcenárió 

mellett képes intézménye működőképes 

maradni. 

Maradjon naprakész az EBA és az MNB által 

kért felügyeleti stressz tesztek témakörében 

is, tananyagunk kitér a mai napon is fontos és 

aktuális stressz tesztelési folyamatokra. 

KINEK AJÁNLJUK? 

A képzést olyan kockázatkezelésen, belső 

ellenőrzésen dolgozó szakembereknek 

ajánljuk, akik naprakész ismereteket 

kívánnak szerezni a stressz tesztekre 

vonatkozó szabályozói elvárásokról, a 

stressz tesztelési program felépítéséről és a 

stressz tesztek gyakorlati kialakításáról 

egyaránt. 

 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpont: 2017. november 29.  9:00 – 16:15 

Jelentkezési határidő: 2017. november 17. 

Helyszín: 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

Ár: 135 000 Ft + áfa 

 

Témavezető: Dr. Madar László 

lmadar@bankarkepzo.hu  

Ügyfélkapcsolati menedzser: Lájer Enikő 
elajer@bankarkepzo.hu 
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OKTATÓK   

 

DR. MADAR LÁSZLÓ a Bankárképző partner tanácsadója, a Corvinus 

Egyetemen végzett közgazdász, 2003 óta dolgozik a Bankárképzőben. A 

Bankárképző összes Bázel II projektjében aktívan közreműködik, a 

Bankárképző vezető modellezője. Az elmúlt 7 évben a modellezéssel 

kapcsolatos munkák projektvezetője. Számos banki scoring és rating 

rendszer, valamint kockázati paraméter-becslő modell kidolgozója. 

Kockázatkezelési képzések rendszeres előadója. A PhD fokozatát a 

Kaposvári Egyetemen gazdasági tőkemodellek területén szerezte. 

 

POPPER DÁVID a Bankárképző junior tanácsadója, a Közép-európai 

Egyetem Economics mesterszakán végzett közgazdász. A Bankárképzőben 

elsősorban kockázatkezelési modellezéssel foglalkozik. Részt vett többek 

között stresszelt hitelkockázati paraméterek modellezésében, stresszelt 

tőkekövetelmény számításában, valamint EWS modellek fejlesztésében. 

 

TEMATIKA 

A Bázel II. tőkemegfelelési direktíva és az azt az európai gyakorlatba implementáló CRD 
bevezette a stressz tesztekre vonatkozó felügyeleti elvárásokat. Az intézmények kialakították 
stressz tesztelési gyakorlatukat, mára a stressz tesztek a kockázatkezelési eszköztár fontos 
elemét képezik.  

A válságot követően a bankok stressz tesztelési gyakorlata 
sokat fejlődött, a válság nem várt súlyossága megerősítette a 
stressz tesztek szerepét a kockázatkezelési és tőketervezési 
eszköztárban. A bankok a különböző célokat szolgáló, 
különböző kockázati típusokat lefedő, eltérő gyakoriságú és 
eltérő módszertanokat alkalmazó stressz teszteket összefogó 
és a vállalatirányítási folyamatokba beépítő stressz-tesztelési 
programot alakítanak ki, amelynek fontos eleme a stressz-tesztek eredményének értelmezése, 
visszacsatolása a banki folyamatokra, szükség esetén pedig kockázat-mérséklő intézkedések 
meghozatala. A legtökéletesebben megtervezett stressz teszt sem tölti be a funkcióját, ha az 
eredményei nem kerülnek felhasználásra.  

Mindez azt is jelenti, hogy a bankok legfelsőbb vezetői 
testületének megfelelően tájékozottnak kell lenni, és aktívan 
részt kell vennie a stressz-tesztelési program működtetésében.  

A válság arra is rávilágított, hogy az egyes kockázatok, a tőke és 
a likviditás különálló tesztelése nem elegendő, mert a 
kereszthatásokat figyelembe véve számos esetben sokkal 
nagyobb kockázati kitettség adódik, mint az egyes kockázati 
típusok összegzésével. Ezért az utóbbi időben a szabályozó hatóságok módszertani anyagaiban 
is előtérbe került az integrált, átfogó szemléletű stressz tesztek alkalmazása.  
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A stressz-tesztek tehát a kockázattudatos működés, valamint az 
esetleges válsághelyzetekre való felkészülés alapvető eszközeivé 
váltak, olyan diagnosztikai eszközzé, amely fő funkciója, hogy 
rámutasson a gyenge pontokra, és lehetőséget adjon a megfelelő 
kockázatkezelési döntések meghozatalához. 

A képzés célja, hogy felkészítse a hallgatókat ennek az eszköznek 
a minél hatékonyabb alkalmazására, átfogó ismereteket adjon 
bankok stressz teszt programjának felépítéséhez, a különböző célokat szolgáló stressz tesztek 
hatékony és optimális kialakításához, összehangolásához, valamint a kockázatkezelési és a 
vállalatirányítási gyakorlatba történő integrálásához.  

A képzés során áttekintjük a stressz tesztek kialakítására és 
alkalmazására vonatkozó nemzetközi (Bázel, EU) és hazai 
szabályozói elvárásokat, a stressz tesztek felhasználási 
lehetőségeit (kockázati tolerancia, Pillér 1, Pillér 2 tőkeszükséglet, 
helyreállítási terv, IFRS9 értékvesztés kalkuláció, stb.), a stressz 
tesztelési program felépítését, a stressz tesztek célját, helyüket a 
kockázatkezelési folyamatokban és eredményeinek felhasználását 
a vállalatirányítási folyamatokban.  

Részletesen bemutatjuk a stressz tesztek típusait (sensitivity 
analysis, scenario analysis, reverse stress test), az egyes 
típusoknál alkalmazható módszertanok főbb jellemzőit (bottom up, 
top down, alkalmazható szcenáriók, stb.), majd gyakorlati példákon 
keresztül ismertetjük meg a hallgatókat a hitelkockázati és 
likviditási stressz teszek kialakításának módszereivel, valamint az 
integrált stressz tesztek kialakításának lehetőségeivel. 

 

A tanfolyam az alábbi nagy témakörre oszlik fel: 

 

1. Szabályozási környezet: mire kell, és mire lehet stressz tesztet használni, stressz 
tesztelési program kialakítása, eredmények alkalmazása 

2. Stressz tesztek típusai, alkalmazható módszertanok, érzékenységvizsgálat és szcenárió 
elemzés, makro szcenáriók építése, hatásmodellek kialakítása egyes kockázattípusok 
esetén 

3. Hitelkockázati stressz tesztek: PD/default ráta és LGD stressz tesztelés kialakítása, 
eredmények kiszámítása, várható veszteség és tőkehatás kalkuláció 

4. Likviditási stressz tesztek: Likviditási forgatókönyvek felépítése, paraméterezése, 
contingency plan kialakítása 

5. Integrált intézményi stressz tesztek: 1. pillér és ICAAP szintű stressz hatás 
összesítése, hogyan töltsük ki az ICAAP áttekintő lap stressz teszt számadatait, stressz 
teszt alkalmazása a belső irányítás területén 
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TANFOLYAMI JELENTKEZÉSI LAP 

Mindent a stressz tesztekről      2017. november 29. 9:00 – 16:15 

A jelentkező adatai 

Név: _________________________________________________________________________ 

Születési név: _________________________________________________________________ 

Születési hely, idő: ______________________________________________________________ 

Anyja neve: ___________________________________________________________________ 

Levelezési cím: ________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________ Email: ____________________________________ 

Munkahely neve: _______________________________________________________________  

Munkahely címe: _______________________________________________________________ 

Munkakör /beosztás/: ____________________________________________________________ 

Korábbi banki/üzleti tapasztalat: ___________________________________________________ 

Honnan értesült a tanfolyamról? ___________________________________________________ 

Hozzájárul, hogy a jövőben képzéseinkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatos  

információkat és hírlevelet küldjünk az e-mail címére?  

   IGEN     NEM 

A jelentkező aláírása: ___________________________________________________________ 

A finanszírozó intézmény adatai (amennyiben a számlázási cím eltér a jelentkezőétől) 

Finanszírozó neve: _____________________________________________________________ 

Finanszírozó címe: _____________________________________________________________ 

Levelezési címe: (amennyiben a fentivel nem megegyező)_______________________________ 

Finanszírozó adószáma: _________________________________________________________   

Költségtérítés mértéke: __________________________________________________________ 

Kapcsolattartó neve: _________________ Telefon: ______________ Email: ________________ 

Dátum: __________________________ 

A Finanszírozó aláírása: _______________________________ 

A tanfolyam díja: 135 000 Ft + ÁFA  

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A feltüntetett képzési díjak a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat 
főtevékenységként végző intézményekre vonatkoznak. A Bankárképző egyéb intézmények, cégek 
munkatársai számára egyedi képzési díjat számíthat fel, melyről kérje előzetes ajánlatunkat. 

Fizetési feltételek 
Mint jelentkező/finanszírozó tudomásul veszem/vesszük, hogy a jelentkezés egyben a rendezvény díjára 
vonatkozó fizetési kötelezettséget is jelenti. A Tanfolyam díját a kiállított számla alapján, a számlán 
feltüntetett határidőre, magánszemély esetén a tanfolyamot megelőzően rendezni fogom/fogjuk a 
Bankárképző bankszámlájára történő átutalással (MKB Zrt. 10300002-20100542-00003285). 
Lemondási feltételek 
A tanfolyamon történő részvétel lemondását kizárólag írásban fogadja el a Bankárképző, a tanfolyamot 
megelőző legkésőbb 15. napig. A tanfolyamot 8-14 nappal megelőzően történő lemondás esetén a tanfolyam 
részvételi díjának 50%-a adminisztrációs díjként kiszámlázásra kerül.  
A tanfolyamot megelőző 7. napon, vagy ezt követően történő lemondás esetén, illetve lemondás hiányában 
a teljes tanfolyami díj kiszámlázásra kerül.  A tanfolyam időpontja előtt írásban a Bankárképzőhöz eljuttatott 
értesítés alapján a befizetett résztvevő más személlyel helyettesíthető. 

A jelentkezéssel a jelentkező tudomásul veszi és elfogadja a Bankárképző honlapján közzétett 
általános szerződési feltételeket, a képzés tanulmányi és vizsgaszabályzatát, az adatvédelmi 
tájékoztatót. 

mailto:bankarkepzo@bankarkepzo.hu
http://www.bankarkepzo.hu/

