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PD ÉS LGD 

PARAMÉTEREK 

BECSLÉSI 

GYAKORLATA 
(1 NAP) 

ÚJDONSÁG! 

ONLINE TANANYAG! 

A KÉPZÉS OKTATÁSI ANYAGAIT  A 
RÉSZTVEVŐK A BANKÁRKÉPZŐ ONLINE 

OKTATÁSI FELÜLETÉN IS ELÉRHETIK! 

TANFOLYAM CÉLJA 

Ismerje meg az iparági sztenderdnek számító 
megoldásokat a bázeli kockázati 
paraméterbecslések területén!  

 

Tanfolyamunkon elsajátíthatja a felügyeleti 
vizsgálatok próbáját is kiálló modellek 
megalkotását. 

Egy napba sűrítettük mindazt a tudást, 
amelyből megismerheti mind a nemteljesítés 
valószínűségét (PD) becslő modelleket, mind 
a nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) 
számítási módszertanait.  

A Bankárképző vezető modellezőjének 
segítségével a nap során megtanult 
ismerteket Excel alapú esettanulmányokon 
keresztül gyakorlatban is kipróbálhatja. 

A tananyag kitér a kisebb intézményeknél 
illetve kisebb portfólióknál előforduló 
adathiányos környezetre is, külön példákon 
keresztül bemutatva ezen portfóliók kezelését 
és a kis portfólióknál megvalósítható 
modellépítési lehetőségeket. 

KINEK AJÁNLJUK? 

Kockázatkezelők, kockázatelemzők, a bank 
scoring modelljeit kialakító illetve 
felülvizsgáló, validációs szakértők számára. 
Ajánljuk továbbá a monitoring, 
hitelellenőrzés, stratégiai és work-out 
munkatársak részére. 
 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpont: 2017. november 21.,  9:00 – 
16:15 

 

Jelentkezési határidő: 2017. november 14. 

 

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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OKTATÓ   

	

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. 

	

TEMATIKA 

Bevezetés, a modell paraméterek elemi becslési követelményei, amely során megismerheti a 
PD és LGD modellek általános ismérveit, bemutatva a főbb modellezési követelményeket, 
amelyeknek az ilyen modelleknek meg kell felelniük a Bázel II 1. és 2. pillére alatt. 

Default ráta számítás és buktatóinak bemutatása, ahol elemzésre kerül a kockázati 
paramétereket meghatározó legfontosabb input változó, illetve annak megismerése, hogyan lehet 
a legjobb módon számítani ezeket, illetve milyen hatásokra kell odafigyelni egy default ráta idősor 
felvázolása során. PD-re és LGD-re, valamint várható veszteségre gyakorolt hatások bemutatása. 

Default ráta számítások esettanulmány megoldása, amely több számítási módszer segítségével 
mutatja be a default ráta számítását, és amely során elemezheti és kezelheti a tipikus problémákat 

PD modell típusok bemutatása, ahol az egyes modellezési típusok ismertetése történik. A normál 
gyakorisági kalibráció, illetve ritkábban használt megoldások és alacsony default ráta esetén 
történő kalibrációs módszertanok bemutatása. 

Gyakorisági PD kalibráció és central tendency számítás gyakorlat, amely során egy retail 
adatbázis segítségével kalibrálhat és tesztelhet egy PD modellt. A számítás során alkalmazzuk a 
central tendency számítást és Bayes skálázást a pontos és aktuális eredmény eléréséhez. 

Low default kalibráció gyakorlat, amely során egy corporate low default modell kalibrációja 
történik 

PD Through-the-cycle kiigazítása, ahol megismerjük a ciklusokon átívelő PD értékét, és hogy 
milyen további teendők vannak a pontos PD érték meghatározása során. 

LGD modell típusok ismertetése során megismerheti az LGD kockázati paraméter közvetlen és 
közvetett becslésének módszertanát. 

LGD közvetlen becslési modell gyakorlat során az LGD paraméter értékét regressziós 
módszerekkel (lineáris, logisztikus, béta regresszió) becsülheti meg. 

Indirekt LGD modell becslési gyakorlat során a klasszikus work-out dekompozíciós folyamat 
segítségével alakítjuk ki a becslő modellt. 

Összegzés, a nap folyamán megismert módszerek és elsajátított ismeretek szintetizálása.
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TANFOLYAMI JELENTKEZÉSI LAP 

PD és LGD paraméterek becslési gyakorlata                        2017. november 21. 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 képzési díj 

 

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. 
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 MENEDZSER 
KÉPZÉS 

 
(4 nap) 

 
TANÁCSADÁS 

ÉS 
OKTATÁS 

 
 

2017 őszi programjainkat keresse honlapunkon 
 

www. bankarkepzo.hu  
 

 


