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PARTNERKOCKÁZAT  

A GYAKORLATBAN 

- CVA-TÓL XVA-IG 

 

(2 NAP) 

 

 

 

(1  NAP) 

 

A TANFOLYAM CÉLJA 

A tanfolyam célja, hogy egy intézmény 

piaci- és partnerkockázatok kezelésével, 

fedezésével foglalkozó kollegái 

- megismerjék és bővítsék meglévő 

tudásukat a kereskedés során 

felmerült kockázatok hatékonyabb 

kezelésére, illetve fedezésére vonat-

kozóan; 

- a Bázel III szabályozásban szereplő 

új kockázatok számszerűsítéséről 

bővebb képet kapjanak; 

- megismerjék a legújabb értékelési 

korrekciókat és mindennapi munkájuk 

során alkalmazni tudják; 

- átfogó képet kapjanak a különböző 

nettósítási eljárásokról, egyezmé-

nyekről, illetve az azt támogató 

„Credit Support Annex” működéséről, 

jelentőségéről. 

A képzés során a szükséges elméleti 

alapok elsajátítását követően a részt-

vevők gyakorlati példákon keresztül 

mélyíthetik el az újonnan megtanult 

ismereteiket.  

KINEK AJÁNLJUK? 

Bankok, befektetési vállalkozások mun-

katársainak a következő területeken: 

- piaci kockázatkezelés 

- likviditási kockázatkezelés, 

- partnerkockázat kezelés, 

- fedezeti ügyletek kötéséért felelős 

területek.   

MIKOR, HOL, MENNYIÉRT? 

Időpont:  2018. február 23. (9:00 - 16:15) 

 2018. március 2. (9:00 - 16:15) 

Jelentkezési határidő:  

 2018. február 12. 

Helyszín: 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

1011 Budapest, Szalag u. 19. 

Ár: 175 000 Ft + ÁFA  

Témavezető: 

Pollák Zoltán 

zpollák@bankarkepzo.hu   

Szervező: 

Lájer Enikő, 1/224-0715 

elajer@bankarkepzo.hu
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TEMATIKA 

A tanfolyam tematikája négy nagy blokkból tevődik össze, melyek a következők: 

I. Blokk – Kitettség, fedezet, nettósítás 

A tanfolyam első blokkjában a résztvevők behatóan megismerhetik azon ügylettípusokat, 

ügyleteket, amelyek partnerkockázatnak vannak kitéve. Részletesebben a 

partnerkockázatnak azon részéről lesz szó, amely a potenciális jövőbeli kitettségen 

alapszik. Ezek mellett bemutatásra kerülnek olyan technikák, egyezmények, amelyekkel 

az intézmények partnerkockázatait képesek csökkenteni. Ilyen tipikus egyezmény az ISDA 

nettósítási egyezmény, amely magán az ISDA egyezményen alapszik. Továbbá szó esik 

a hiteltámogatási függelékről (Credit Support Annex), amely a partnerkockázati kitettségek 

csökkentése érdekében bevont fedezetek adekvát kezeléséről szól. 

II. Blokk – Hitelkitettség 

A második blokkban az éves kumulált csőd és túlélési valószínűségek, illetve a 

partnerkockázatnak kitett portfólió ismeretében bemutatjuk miként lehetséges kiszámítani 

azt a veszteséget, amely a partner leminősítéséből, bedőléséből fakadhat (CVA). A 

partnerkockázatokhoz szorosan kapcsolódó „rossz irányú kockázat” (wrong way risk) is 

bemutatásra kerül. A kurzus végére a hallgatók megismerik a rossz és jó irányú 

kockázatokat, illetve a rossz irányú kockázaton belül az általános (GWWR) és egyedi 

(SWWR) rossz irányú kockázatokat. 

III. Blokk - XVA 

A harmadik blokkban bemutatjuk a különböző értékelési korrekciókat (XVA), illetve azok 

felhasználási területeit. Az XVA számos fajtája közül a leggyakrabban előforduló típusokat 

részletesen ismertetjük. A kurzus végére a résztvevők megtanulják, hogy az alábbi 

értékelési korrekció, milyen kapcsolatban vannak egymással: 

- Finanszírozás-értékelési korrekció (Funding Valuatuion Adjustment, FVA) 

- Fedezetértékelési korrekció (Collatateral Valuation Adjustment, collatVA) 

- Letétértékelési korrekció (Margin Valuation Adjustment, MVA) 

- Tőkeértékelési korrekció (Capital Valuation Adjustment, KVA)  

IV. Blokk – Egyéb tényezők 

Az utolsó blokkban bemutatjuk a Bázel III-as szabályozási rendszeren belül alkalmazott 

CVA tőkekövetelményt, annak hatását a tőkére. Megmutatjuk milyen módszerekkel 

lehetséges a CVA kockázatokra a szabályozói tőkét megképezni. Bemutatjuk a 

hallgatóknak az XVA-val foglalkozó „trading desk”-ek működését, a XVA-k fedezésére 

szolgáló technikákat, stratégiákat. Továbbá szó esik a központi klíring rendszerekről is. 
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KÉPZÉSI EREDMÉNYEK  

A képzésben részt vevők a képzést követően:  

- friss és versenyképes tudással rendelkeznek az érintett kockázatokról, értékelési 

korrekciókról; 

- ismerik, értik és alkalmazzák a derivatív kereskedés során felmerült kockázatok 

fedezésére szolgáló technikákat; 

- ismerik és értik a nettósítás jelentőségét. 

TRÉNEREK 

Salamon Gábor a BME-n szerzett Matematika PhD-t, illetve a Bankárképző BADI 

programján diplomázott.  10 éve az egyik globális bank holding budapesti irodájának 

alkalmazottja. Korábban kamatderivatívákkal és jelzálog alapú strukturált termékekkel 

foglalkozott. Jelenleg egy kvantitatív stratéga csapatot vezet, melynek fő felelőssége a 

bank XVA fedezeti desk-jének támogatása ide értve a partnerkockázat és a finanszírozási 

költség számítására való modellek kidolgozását és üzemeltetését. 

Hári Norbert Hollandiában a Tilburgi Egyetemen szerzett PhD fokozatot pénzügy 

területen. Több, mint 10 éves gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. Korábban 

kamatderivatívákkal foglalkozott, majd egy partnerkockázat árazó (xVA) és 

kockázatkezelő rendszernek volt a vezető modellezője és fejlesztője. Csoportja a legújabb 

numerikus módszereket és technológiákat ötvözve (párhuzamos programozás grafikus 

kártyákon) ért el kimagasló számítási teljesítményt, ami valós idejű, portfólió alapú xVA 

számítást és kockázatkezelést tett lehetővé. Jelenleg az egyik globális bank kvantitatív 

hitel- és partnerkockázatkezelő csoportjának a vezetője. 

Antal László a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett matematikus-közgazdász. 

Korábban egy globális bank holding modellezője volt, ahol többek között XVA-

modellezéssel, kockázatkezelési rendszerek fejleszésével, emellett kamatlábderivatív 

termékek árazásával foglalkozott. 
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TANFOLYAMI JELENTKEZÉSI LAP  

Partnerkockázat a gyakorlatban – CVA-tól XVA-ig  2018. február 23. (9:00 - 16:15), valamint 
 2018. március 2. (9:00 - 16:15) 
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: 175 000 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. 
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