
 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. Budapest I. Szalag u. 19. 

tel.: 06-1-224-0700  fax: 06-1-201-1330  email: bankarkepzo@bankarkepzo.hu www.bankarkepzo.hu 

Nyilvántartási szám: 01-0339-04   

  

STRESSZ TESZTEK 

A GYAKORLATBAN 
(1 NAP)  

 
 
 

 

 
 

ÚJDONSÁG! 

ONLINE TANANYAG! 

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

 

A TANFOLYAM CÉLJA 

A Stressz tesztek a gyakorlatban című 

tanfolyamunkat hármas célkitűzés mentén 

alakítottuk ki: 

- A hallgatók megismerik a stressz 

tesztelés koncepcióját és az aktuális 

szabályozói elvárásokat 

- A tanfolyam kiemelt célja, hogy 

számítási példák mentén gyakorlati 

tudást adjon át a hallgatóknak, 

amelyet akár az ICAAP, akár az MNB 

stressz teszt során közvetlenül fel 

tudnak használni 

- A tanfolyamon külön elemezzük a 

várható szabályozói változásokat 

Az Európai Bankhatóság kétévenként futtatja 

az európai szintű stressz tesztet. A 

módszertan folyamatosan frissül és 

átgyűrűzik a hazai szabályozói gyakorlatba. 

Oktatóink tanácsadási munkájuknak 

köszönhetően naprakész tudással 

rendelkeznek a szabályozói elvárásokról, 

iparági legjobb gyakorlatokról. 

A képzés hatékony felkészülést jelent az 

ICAAP során előírt stressz tesztek 

végrehajtásához. Hasznos tudást biztosít 

továbbá az MNB és a külföldi anyabankok 

által elvárt stressz tesztelési feladatokhoz – 

követve az EBA módszertani iránymutatását. 

 

 

KINEK AJÁNLJUK? 

Minden banki kollégának, akinek a 

munkaköre érinti a stressz teszteket 

• kockázatkezelés 

• validáció 

• belső ellenőrzés 

 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpont: 2018. március 27. 

Jelentkezési határidő: 2018. március 12. 

 

Helyszín: 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

Budapest I. Szalag u. 19. 

 

Ár: 99.500 Ft + Áfa 

 

Témavezető: Németh Krisztián  

knemeth@bankarkepzo.hu 

 

Ügyfélkapcsolati menedzser: Szabó Noémi  

nszabo@bankarkepzo.hu  

(36) 1 224-0710
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TEMATIKA 

 

Stressz tesztek: A Bázel II. tőkemegfelelési direktíva és annak európai implementációja, a CRD 

bevezette a stressz tesztekre vonatkozó felügyeleti elvárásokat. Az intézmények kialakították saját 
stressz tesztelési gyakorlatukat. Mára a stressz tesztek a kockázatkezelési eszköztár alapvető 
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 különböző célokat szolgáló, különböző 
kockázati típusokat lefedő, eltérő gyakoriságú és eltérő 
módszertanokat alkalmazó stressz teszteket összefogó stressz-
tesztelési programot alakítanak ki. Ennek 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 
ugyanakkor a funkcióját, ha annak eredményei nem kerülnek 
felhasználásra. Mindez azt is jelenti, hogy a bankoknak a 
legfelsőbb vezetői szinten is tájékozottnak kell lennie, 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.  

A stressz-tesztek tehát a kockázattudatos működés, valamint az 
esetleges válsághelyzetekre való felkészülés alapvető eszközeivé 
váltak. Olyan diagnosztikai eszközről van szó, melynek 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, továbbá átfogó ismereteket 
adjon bankok stressz teszt programjának felépítéséhez. Rávilágit, hogy a különböző célokat 
szolgáló stressz teszteket hogyan célszerű összehangolni, valamint a kockázatkezelési és a 
vállalatirányítási gyakorlatba integrálni.  

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

 

 

 

 

A képzés felépítése: 

I. Blokk: A stressz teszt koncepciója – szabályozói elvárások.  

 Stressz tesztek – mire kell, és mire lehet stressz tesztet használni 

 Stressz tesztelési program kialakítása, eredmények alkalmazása, integrált stressz 

tesztelési szemlélet 

 Főbb kockázati kategóriák meghatározása 

 Stressz tesztek típusai, alkalmazható módszertanok (érzékenységvizsgálat és szcenárió 

elemzés, makro szcenáriók építése, hatásmodellek) 

 Stressz tesztek felhasználási köre (ICAAP, MNB, EBA stressz teszt) 

 
II. Blokk: Hitelkockázati stressz teszt 

 A makro változók és a kockázati paraméterek közti kapcsolatok elemzése 

o Korreláció analízis 

o Stacionaritás vizsgálat 

o Regressziós módszertan  

 Szcenárió építés – hipotetikus és empirikus megközelítés 

 Stressz hatás számszerűsítése migrációs mátrix segítségével 

 

III. Blokk: Piaci kockázati stressz teszt  

 Módszertani háttér – VaR, hozamgörbe 

 Vizsgált termékek körének meghatározása 

 Stressz szcenáriók kialakítása, stressz hatások számszerűsítése 

 

IV. Blokk: Likviditási kockázati stressz tesz 

 Likviditási forgatókönyvek felépítése, paraméterezése 

 Contingency plan kialakítása 

 

V. Blokk: Stressz teszt tapasztalatok, szabályozói változások 

 2017-es MNB Stressz teszt tapasztalatai 

 Mit hoz a 2018-as EBA módszertan? 

 IFRS9 alapú stressz tesztek 
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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 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. 

Jelentős szerepet vállalt az egyik magyarországi középbank stressz teszt 

módszertanának kialakításában. 

 

NÉMETH KRISZTIÁN a Bankárképző tanácsadója, a Budapesti Corvinus 

Egyetem mesterszakán végzett közgazdász. A Bankárképzőben elsősorban 

hazai és nemzetközi ICAAP projektekkel, IFRS9 tanácsadással és stressz 

teszteléssel foglalkozik. Részt vesz továbbá rating/scoring modellek 

kialakításában, valamint Big Data elemzésekben. Rendszeresen vállal a 

projektekhez kapcsolódó oktatási feladatokat. 

 

 

VÉGH PÉTER a Bankárképző tanácsadója, a Budapesti Corvinus Egyetem 

mesterszakán végzett közgazdász. A Bankárképző FinSim bankszimulációs 

programjának fejlesztője. Munkája során elsősorban piaci kockázatok 

számszerűsítésével, stressz teszteléssel foglalkozik. Jelentős szerepet vállalt 

az egyik magyarországi középbank piaci kockázati stressz tesztjében. 

 

 
 

JELENTKEZÉS  

 

A képzésre a www.bankarkepzo.hu honlapon jelentkezhet! 
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