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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 nem teljesítéskori 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: 2018 április 19. 

 9:00 – 16:15 óra között 

Jelentkezési határidő: 2018. április 5. 

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 

Budapesti Corvinus Egyetemen végzett kockázatkezelői és pénzügyi 

elemzői szakirányon. 2003 óta dolgozik a Bankárképzőben. Pályafutása 

során az összes Bázel II projektben aktívan közreműködött. A 

Bankárképző vezető modellezőjeként az elmúlt években a modellezéssel 

kapcsolatos munkák projektvezetője és szakértője. Számos hazai és 

külföldi banki scoring és rating rendszer, valamint kockázati paraméter-

becslő modell kidolgozója. 

 

A tanácsadói feladatai mellett, oktatatói munkát is folytat, a kockázatkezelési, scoring és rating modell 

képzések rendszeres előadója. Emellett pedig a BCE Gazdálkodástudományi Karán a banküzemtan és a 

pénzügyi folyamatok oktatásáért is felel. 

 

A PhD fokozatát a Kaposvári Egyetemen gazdasági tőkemodellek területén szerezte. Ugyanakkor további 

kutatásai között említhetjük többek között a banki kockázatok mérésére alkalmazott innovatív matematikai 

modelleket, a piaci, működési, likviditási és másodlagos kockázatok területét is. Széleskörű szakmai tudása 

és tapasztalatai birtokában a téma kiváló előadója. 
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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.

 
 

 

A képzésre a www.bankarkepzo.hu honlapon jelentkezhet! 
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 MENEDZSER 
KÉPZÉS 

 

(4 nap) 

 

TANÁCSADÁS 

ÉS 

OKTATÁS 

 

 
 

2018 évi programjainkat keresse honlapunkon! 
 

www. bankarkepzo.hu  
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