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Bevezetés 

Az elmúlt évtizedekben a bankok tevékenysége jelentősen megváltozott. A bankmodellek 

átalakultak: a korábban betétgyűjtésre és hitelnyújtásra fókuszáló hitelintézetek működése és 

az általuk nyújtott szolgáltatások egyre komplexebbé váltak, üzemméretük lényegesen 

megnőtt, működésük nemzetközi értelemben is kiterjedt, mindez a banki kockázatok 

felerősödésével párosult. A pénzügyi konglomerátumok térhódítása összetett szervezeti 

struktúrák kialakulásához vezetett, melyben a vezetőknek eltérő kultúrájú és különböző 

működési környezetben – beleértve a gazdasági, a jogi/szabályozási és a politikai környezetet, 

valamint a versenyhelyzetet – tevékenykedő intézményeket kell irányítaniuk, felügyelniük. 

Ezen felül a banki működés és a szolgáltatások technológia igényessége, -függősége 

nagymértékben növekedett, miközben az emberi tényező szerepe is felértékelődött. Az 

előbbiekben jelzett folyamatok miatt súlyosabb következményekkel járó visszaélések, belső 

csalások, jogosulatlan tevékenység – a működési kockázatok előtérbe kerülését 

eredményezték. E törekvések a 2004-ben elfogadott Bázel II tőkeegyezményben, majd az 

Európai Unió és tagországai által 2006-ban deklarált tőkemegfelelési direktívában (Capital 

Requirements Directive) összegződtek, melynek értelmében a hitelintézeteknek az általuk 

vállalt működési kockázat mögé is tőkét kell allokálniuk. Az intézmények tőkeszükségletüket 

– saját kockázatmérési és -kezelési profiljuknak, fejlettségi szintjüknek megfelelően – négy 

különböző módszer1 alapján határozhatják meg, melyek közül a fejlett mérési módszer 

(Advanced Measurement Approach, AMA) ad lehetőséget saját megközelítések 

kidolgozására, illetve írja elő saját modellek alkalmazását. Emellett a bankoknak saját, belső 

eljárásaik, modelljeik alapján meg kell határozniuk az összes releváns kockázati típusra 

vonatkozóan az ún. belső tőkeszükségletüket, melynek hozadéka – a tőkekövetelmény 

pontosabb meghatározása mellett – a tudatosabb és hatékonyabb kockázatkezelési technikák 

megjelenése, elterjedése. A megfelelő szabályozás alapvető – bár nem kizárólagos – 

feltétele a kockázat hatékony kezelésének. A szabályozás ugyanis befolyásolja az érintett 

szereplő mozgásterét, saját belső célfüggvényének érvényesítési lehetőségeit. A bank 

profitorientált intézmény, amely érdekeltség és a megbízható, prudens működés között a 

                                                 
1 A legegyszerűbb módszer az alapmutató módszere (Basic Indicator Approach, BIA) az ún. irányadó mutató 
(bruttó jövedelem) 15 százalékában határozza meg a tőkekövetelményt. A sztenderdizált módszer (The 
Standardised Approach, TSA) keretében üzletáganként számított és súlyozott irányadó mutatók aggregátuma a 
működési kockázat tőkeszükséglete. Az alternatív sztenderd módszer (Alternative Standardised Approach, ASA) 
a folyósított hitelek százalékában határozza meg a szükséges tőke nagyságát. A fejlett mérési módszer 
(Advanced measurement Approach, AMA) pedig a hitelintézetek belső modellek alapján meghatározott 
kockázati kitettségére alapozva írja elő a tőkeallokációt. 
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szabályozás kell, hogy megteremtse a fenntartható egyensúlyt.  Ha a szabályozás nem 

tartalmazza azokat az ösztönzőket, amelyek a megbízható működést magas szinten 

támogatnák, számolnunk kell annak tovagyűrűző negatív hatásaival, a keletkező 

veszteségek társadalmi költségével. Lényeges tehát, annak vizsgálata, hogy jelenlegi 

formájában a szabályozás és annak alkalmazását segítő dokumentumok (irányelvek, 

útmutatók, kézikönyvek stb) mennyiben járulnak hozzá a hatékony kockázatkezeléshez. 

A szakma által általánosan elfogadott definíció szerint „a működési kockázat nem 

megfelelő, illetve meghiúsult belső folyamatok, emberi és rendszerbeli hibák, valamint külső 

események következtében lép fel”.2 Működési kockázatot jelent az alkalmazottak, vezetők 

által – akár szándékosan – elkövetett károkozás: információ és pénz jogosulatlan 

eltulajdonítása, banktitok megszerzése, megvesztegetés, tévedés vagy szakmai hozzáértés 

hiánya miatti hibák. A működési kockázathoz tartoznak a folyamat és rendszerbeli hibák, 

melyek a folyamatos üzletmenethez, a banki infrastruktúrához kapcsolódó káreseményeket – 

rendszerhiba, rendszerleállás, korlátos rendelkezésre állás stb. – ölelik fel. Ezen felül ide 

sorolhatók az olyan külső események, veszélyforrások, mint a környezeti, természeti csapások 

vagy a harmadik fél által okozott veszteség: árvíz, földrengés, villámcsapás, rablás, betörés, 

vandalizmus, terrortámadás. A működési kockázat megragadása nem egyszerű feladat: 

nagyszámú tényező tartozik a kockázatok e körébe, melyek előfordulása eseti; bizonyos 

jelenségek elő sem fordulnak az egyes bankokban, ám ha mégis bekövetkezik működési 

kockázatot hordozó esemény, akkor annak komoly következményei lehetnek. A 

tapasztalatok és az adatok hiánya, a gyűjtési időtáv rövidsége jelentette korlát – részben 

jogszabályi előírások alapján – olyan megközelítések, módszerek implementálását kívánja 

meg, amelyek nem tekinthetők hagyományosnak a kockázatkezelésben. Mivel az újszerű 

megközelítésekre is igaz, hogy a megfigyelések száma alacsony és az alkalmazott technikák 

még nem eléggé kidolgozottak, nem eléggé intézmény specifikusak, célszerű lehet a kontroll 

területekkel (belső ellenőrzés és compliance) való együttműködés: tevékenységek 

összehangolása, tapasztalatcsere a módszerek fejlesztése érdekében. Megfelelő kutatási 

irány lehet tehát a nem hagyományos eszközök alkalmazási kritériumai mellett, a 

kooperáció szinergikus hatásainak számbavétele és a gyakorlati megvalósulás 

feltérképezése. 

A belső veszteségadatok gyűjtése és elemzése, illetve kiegészítése külső adatokkal, 

lehetőséget teremt a működési kockázat matematikai, statisztikai alapon történő 

                                                 
2 Forrás: (BCBS, 2006) 
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megragadására. A szakirodalomban számos olyan cikkel találkozhatunk, amelyek a működési 

kockázati események, veszteségek eloszlásfüggvények általi leképezésére tesznek kísérletet. 

Kiemelhető többek között Chavez-Demoulin et al. (2006), Carvalho et al.(2008), Dahen – 

Dione (2010) vagy Agostini et al. (2010) kutatásai. A már említett korlátok mellett 

adatminőségi problémákkal is szembe kell nézniük az intézményeknek, mindez pedig 

befolyásolja a veszteségadatokra épülő modellek alkalmazhatóságát, illetve arra ösztönzi a 

bankokat, hogy más megközelítéseket is alkalmazzanak működési kockázataik kezelésére. Az 

adatokkal kapcsolatos problémák feloldására teremtenek lehetőséget a forgatókönyvek, a 

kockázati önértékelések és a működési környezetet, valamint a belső kontroll környezetet 

megragadó kockázati indikátor rendszer. Míg a szcenáriók és az önértékelések megfelelő 

alkalmazását és kockázatkezelési rendszerbe történő integrálását „boncolgató” publikációkkal 

– mint Scandizzo (2006), Watchorn (2007) vagy a hazai szakirodalomban Hajnal et al. (2007) 

– ugyan kis számban, de – találkozhattunk a bázeli irányelvek kidolgozása óta, addig a kulcs 

kockázati indikátorok problémaköre lényegében máig feltáratlan területnek mondható. 

Érdekes és gyakorlati vonatkozásait tekintve hasznos kutatási terület tehát, hogy milyen célra 

és milyen feltételek mellett alkalmazhatók a kockázati indikátorok.  

A működési kockázatokkal kapcsolatban a fentieken túl további kérdéseket, problémákat 

fogalmazhatunk meg. Ezeket elsősorban a működési kockázattal kapcsolatos ismerethiány, a 

terület elfogadottságának viszonylag alacsony szintje, illetve a kockázatok közötti rangsorban 

elfoglalt szerény helye indukálták.3 Nincs kiforrott módszer például a kockázatkezelés egyes 

lépései eredményeként előálló adatok közös nevezőre hozására és azok kockázatkelési, illetve 

tőkeszámítási folyamatba történő integrálására. Mivel a kockázatkezelés akkor hatékony és 

teljes körű, ha tisztában vagyunk az egyes kockázatok tartalmával és hatókörével, így érdekes 

kutatási irány a kockázatok közötti összefüggések feltérképezése. 

 

A kutatás módszertani alapjait a közgazdaságtani, a banküzemtani és a menedzsment 

tudományok terén fellelhető szakirodalom kvalitatív feldolgozása, a különböző 

megközelítések megismerése és összevetése jelentette. Felkutattam és feldolgoztam a 
                                                 
3 A hazai hitelintézetek 2004 óta tudatosan készültek a jogszabályi változásokra, megtették a kezdeti lépéseket 
(veszteség adatbázisok, kockázati önértékelések) egy robusztus működési kockázatkezelési rendszer 
kialakítására. Véleményem szerint azonban a kezdeti lendületet megtörte a válság, a figyelem a piaci és a 
likviditási kockázatokra helyeződött át. A működési kockázatkezelési gyakorlat finomhangolása, a nem 
hagyományos módszerek implementálása háttérbe szorultak, miközben a bankok működési kockázati kitettsége 
változatlanul befolyásolja a bankok működését, ezen keresztül kihat a bankrendszer, a pénzügyi közvetítés 
egészére és a gazdaság teljesítményére.  
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témához kapcsolódó nemzetközi és hazai szakirodalmat, valamint áttekintettem a 

működési kockázatok jogszabályi hátterét. Ez teremtette meg annak lehetőségét, hogy 

releváns következtetéseket, téziseket fogalmazzak meg. A konklúziók és a hipotézisek 

alátámasztására a hazai bankszektorban végzett kérdőíves és mélyinterjúval összekötött 

felmérés eredményeit használtam fel. Emellett támaszkodom a gyakorlatból és a 

szakirodalomból megismerhető példákra, esetekre.   

Az elemzés fókuszában elsősorban a nagyobb intézmények, az ún. nagybankok állnak, 

mert ők azok a piaci szereplők, amelyek komplexebb, fejlettebb módszereket alkalmaznak 

működési kockázataik kezelésére és a kapcsolódó tőkekövetelmény meghatározására, így 

tapasztalataik bővebbek és sokrétűbbek a hagyományostól eltérő kockázatkezelési eszközöket 

(szcenárióelemzés, kockázati indikátorok, szakértői becslések beépítése, működési környezet 

sajátosságainak figyelembe vétele) tekintve.  Emellett a kérdőívezés időigényessége is arra 

ösztönzött, hogy a mintanagyság az intézmények darabszámát tekintve a bankszektor 

negyedét ne haladja meg, ugyanakkor a felmérés a szektor egésze szempontjából meghatározó 

fontosságú bankokra fókuszáljon. Ezt a célt sikerült megvalósítani. A hazai nyolc nagybank 

közül ugyanis hat intézmény vett részt a kutatásom részét képező felmérésben, emellett egy 

középbank és egy szakosított hitelintézet is válaszolt a számukra releváns kérdésekre. Banki 

oldalról tehát 8 kitöltött kérdőívre és mintegy 16 szakértő véleményére támaszkodhattam. Az 

eredmények nagybankok esetében reprezentatívnak tekinthetők, mivel a válaszadók piaci 

részesedése – a 2010-es működési kockázati tőkekövetelmény alapján – meghaladja a 75 

százalékot, a hazai bankszektor egészét tekintve pedig a 60 százalékot. A kisebb intézmények 

válaszait is figyelembe véve a felmérés lefedettsége közelíti a 65 százalékot. A válaszadó 

intézmények között jelenleg alapvető mutató módszert (BIA) alkalmazó hitelintézet nem 

szerepelt. A kisebb hitelintézetek esetében következtetéseim az alacsony mintaszám miatt 

nem tekinthetők reprezentatívnak. Ugyanakkor a két eltérő profilú és méretű intézmény-

csoport válaszai, némi képet adtak arról, hogy milyen különbségek vannak a kisebb 

hitelintézetek és a nagyobb, kiterjedtebb tevékenységi- és ügyfél körrel rendelkező bankok 

működési kockázat kezelési gyakorlata között. Az elemzés kiterjesztése és megállapításaim 

további megerősítése céljából a kérdőívet négy a témában és annak felügyeletében jártas 

szakértőkkel is kitöltettem, megbeszéltem. Ők saját szempontjaikat is megvilágítva 

válaszolták meg azokat a kérdéseket, melyekben kompetensnek tekinthetők. A kérdőívben 

egyaránt szerepeltek zárt és nyitott – többségében feleletválasztós jellegű, kisebb részt pedig 

Likert-skála alapú – kérdések.  
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A kérdőív technikai értelemben vett szerkezetét (kérdések típusai) a válaszadók száma, a 

hipotézisek és a kutatási terület speciális jellege határozták meg. Lényegében ugyanezen okok 

– a téma és ennek nyomán a kérdések bonyolultsága, illetve nehéz standardizálhatósága – 

indokolták a mélyinterjúk alkalmazását. Mindegyik intézmény, szakértő kérte, hogy a tőlük 

származó információkat bizalmasan kezeljem. Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy a 

vizsgált körben szigorú információ védelmi rezsimek működnek. Ugyanezekkel a 

szempontokkal, jellemzőkel magyarázható, hogy az eredmények szemléltetésére – a leíró és 

értékelő jellegű információk mellett – ábrákat, grafikonokat és nem a kérdőívek 

feldolgozására használatos statisztikai elemző módszereket használtam. A megkérdezettek 

minden kérdésre készségesen válaszoltak, többségében együttműködőek voltak és várják a 

visszacsatolást, remélve, hogy az a jövőben segítségükre lesz.  A kérdőív teljes egészében az 

1. sz. Mellékletben olvasható. 

A kérdések az érintett témák alapján négy csoportba sorolhatók: 

� Helyzetfelmérés, melynek célja a hazai bankok gyakorlatának feltérképezése, 

összehasonlítása: 1-5 és 10-12 kérdések 

� Szabályozás hiányosságaihoz kapcsolódó kérdések (1. tézis): 4. és 9. kérdések 

� Működési kockázat kezelés hozadéka: (2. tézis): 6-8, 10-12 és 25-32 kérdések 

� Kockázati indikátorok alkalmazása: (3. tézis): 13-24 kérdések  

A kockázatkezelés egyes lépéseinek megismerése mellett, célom volt a módszerválasztás 

mögött meghúzódó motiváció (anyabanki nyomás, alacsonyabb tőkekövetelmény) és a 

szabályozás implementálásával kapcsolatos problémák feltérképezése. A válaszadóknak állást 

kellett foglalniuk, hogy tapasztalataik szerint a működési kockázat szabályozói szintű 

kezelését intézményük inkább pozitívumként vagy inkább negatívumként értékeli. Előbbi 

esetben megnevezve a kockázatkezelés hozadékát, utóbbi esetben pedig indokolva a 

jelentkező többletterheket. Vizsgáltam a felelős belső irányítás alapelveinek megjelenését a 

működési kockázat kezelés területén. Emellett választ kerestem arra a kérdésre, hogy a terület 

hatékonyságának javítása érdekében együttműködik-e más egységekkel, és ha igen, akkor a 

kooperáció milyen formában valósul meg, illetve hogy milyen tényezők akadályozzák az 

együttműködést. A kérdőívben nagy teret kapott a kulcs kockázati indikátorok alkalmazási 

gyakorlata. Elsősorban a kockázatkezelési és tőkeszámítási célokra történő felhasználásuk 

kritériumainak való megfelelést vizsgáltam.  Másodsorban pedig kitértem az egyéb 

alkalmazási lehetőségeikre.  
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Az értekezés első fejezetében összefoglaltam a működési kockázat szakirodalmi 

hátterét, beleértve a kockázatkezelést és a jogszabály által meghatározott tőkeszámítási 

alternatívákat. Törekedtem, hogy a nemzetközi források mellett, a hazai szakirodalmi 

forrásokat is összegyűjtsem és bemutassam. Értékes alfejezete e résznek a hazai működési 

kockázat kezelési gyakorlat bemutatása. Az ezt követő fejezetekben az általam 

megfogalmazott tézisek kifejtésére, és alátámasztására került sor.  

Elsőként a működési kockázat szabályozását vettem górcső alá, melynek eredményeként 

arra a következtetésre jutottam, hogy a jogszabályok és az ezeknek való megfelelést 

támogató útmutatók kiegyensúlyozatlanságuk miatt, nem képesek funkciójukat 

hatékonyan betölteni. (1. tézis) Jelenlegi formájában a szabályozás túl általános és 

szűkszavú, a fejlett mérési módszer alkalmazására fókuszál, annak ellenére, hogy a 

bankszektor túlnyomó része az egyszerűbb módszereket alkalmazza tőkekövetelménye 

meghatározására. A fejlett mérési módszeren belül is a hagyományos kockázatkezelési 

technikákra helyezi a hangsúlyt: a veszteségadatok alkalmazási kritériumait részletesen 

meghatározza, míg a nem hagyományos eszközökkel kapcsolatban nem ad iránymutatást, bár 

erre igény lenne. 

Az értekezés harmadik fejezetében bemutattam és bizonyítottam, hogy a működési 

kockázat (szabályozás motiválta) kezelési tevékenységnek lényeges pozitív extern hatása 

lehetne a banki működés egyéb (szabályozási illetve üzleti alapú) területeire is, amit a 

hazai banki gyakorlat nem használ ki. (2. tézis) A működési kockázat kezelésének 

módszerei alkalmasak a kritikus területek azonosítására, a problémák időben történő 

kiszűrésére, ezen felül cselekvésre ösztönzik az intézményeket az események súlyosbodása 

előtt. Mindez az üzleti területeken megalapozottabb döntéshozást és a kontrolltevékenységek 

racionalizálását tenné lehetővé, ezáltal átláthatóbb és hatékonyabb működést 

eredményezhetne. A működési kockázat kezelés pozitív hatásait a gyakorlatban felismerték 

ugyan, kiaknázásuk csak csekély mértékben jellemző.   

Értekezésem negyedik fejezetében egyfajta „mélyfúrásként” a kulcs kockázati indikátorok 

alkalmazási lehetőségeit kutattam. Meghatároztam azokat a feltételeket, amelyek teljesítése 

szükséges a kockázatkezelési és tőkeszámítási célokra történő felhasználásukhoz, illetve 

megvizsgáltam ezek gyakorlati megvalósulását. Felmérésem eredményeként bizonyítást 

nyert, hogy a kulcs kockázati indikátorok ugyan a működési kockázat kezelésének 

megfelelő eszközei, a kapcsolódó tőkeszükséglet meghatározására nem alkalmasak. (3. 

tézis)  
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1. Háttér ismeretek, irodalmi áttekintés és hazai helyzetkép 

A bankok, mint a pénzügyi közvetítés kiemelt szereplői, nagy tőkeáttétellel, jelentős idegen 

forrással gazdálkodnak, a megtakarítók pénzét közvetítik a forrást keresők számára. 

Miközben összeg-, lejárati és kockázati transzformációt hajtanak végre. Emellett aktívan 

közreműködnek a fizetési rendszerek működésében, főszereplői a pénzforgalom 

lebonyolításának. E funkciók a gazdasági növekedés, a makrogazdasági stabilitás 

szempontjából meghatározó jelentőségűek.  Amennyiben fennakadás van a bankok 

működésében, e funkciók ellátása is akadályokba ütközhet, mely a gazdaság egészére nézve 

súlyos következményekkel járhat. A bankok működésének alapja a kockázatvállalás. 

Alapvetően a működési környezet, illetve a tevékenység jellege és mérete határozzák meg, 

hogy pontosan milyen kockázatok és milyen mértékben érintik az intézményt. Lényeges a 

vezetés, a tulajdonosok által meghatározott kockázati tolerancia szint, azaz a kockázatnak az a 

maximuma, amelyet a bank még képes és hajlandó vállalni, a jövőben várható hozamok 

maximalizálása és a biztonságos működés érdekében. Ha a bank túlzott mértékű kockázatot 

vállal, nem képes eleget tenni kötelezettségeinek, nem képes betölteni alapvető feladatait, 

mely a szektortársakra, a bankszektor egészére (fertőzési hatás) negatív hatással van és a 

pénzügyi instabilitás állapotát idézheti elő.  

Célom, hogy bemutassam a működési kockázat jellemvonásait, melyek bankrendszerre, 

ezen keresztül pedig a pénzügyi stabilitásra gyakorolt (potenciális) hatásai rendkívül 

szerteágazóak és kiemelt veszélyforrást jelentenek. Emiatt a működési kockázatok kezelése 

kiemelt banküzemi feladat, mely hozzájárul a pénzügyi stabilitás fenntartásához és a pénzügyi 

közvetítő intézmények ellenálló képességének erősítéséhez. 

1.1. Banküzemtani összefüggések 

A fenti gondolatmenet szintén alátámasztható, ha a bankok működését a rendszerszemlélet 

oldaláról közelítjük meg, Ez a nézőpont egyben lényeges megállapításokra ad lehetőséget a 

bankok gazdaságban betöltött szerepére vonatkozóan is. A bankok – mint minden más 

gazdasági szereplő – tevékenységét és lehetőségeit nagymértékben meghatározza a működési 

környezet. A gazdaság állapota és fejlettsége, illetve az ezt befolyásoló (társadalmi, politikai, 

technológiai és jogi) tényezők teremtik meg azt a keretrendszert, amelyen a pénzügyi 

közvetítés alapul. A bankrendszer szereplőinek kapcsolata sokféle struktúrában valósulhat 

meg. E struktúrák „fix” elemei a nemzeti bankok, a felügyeleti hatóságok és a nemzetközi 
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pénzügyi szervezetek. A három állandó szereplő közül végső hitelezői szerepkörük 

következtében is kiemelkednek a nemzeti bankok. A felügyeletek, mint a prudens működést 

előmozdító intézmények, szintén fokozott jelentőséggel bírnak. A nemzetközi intézmények 

szerepe pedig elsősorban a bankok piaci magatartását befolyásoló és belső védelmi vonalaik 

kiépítését ösztönző irányelvek, alapelvek kidolgozása és banki gyakorlatban történő 

megjelenése kapcsán mutatkozik meg.  

A bankszektor egy sokszereplős rendszer, melyben – a pénzügyi közvetítésben szerepet 

játszó intézmények nagy száma folytán – nem csak bankokkal találkozhatunk. Egyéb 

pénzügyi intézmények, tőkepiaci szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, biztosítók és 

pénztárak szertágazó kapcsolata jellemzi a szektort. A szereplők között tartjuk számon a már 

említett hatóságokat és szervezeteket, illetve az ügyfelek egy jelentős szegmensét adó, nem 

pénzügyi vállalkozásokat és a háztartásokat. E szereplők komplex egészet alkotnak a piaci 

tranzakciók (pénzforgalom, hitelkihelyezések, befektetések) és az évek során kialakult vagy 

törvényben meghatározott alá/fölérendeltségi viszonyoknak megfelelően. Önmagában e 

komplexitásból, a rendszer struktúrájából, illetve a környezethez való viszonyából számos 

kockázat fakad, melyek befolyásolják az intézmények működését.  

A bankok tevékenységét kísérő kockázatokat foglalja össze a következő ábra. Ezek közül a 

bankszabályozás a külön kategóriaként kezelt: hitel-, piaci- és működési kockázatokra 

fókuszál, melyek mellett hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon többek között a likviditási-, az 

üzleti/stratégiai-, a hírnév- és a politikai kockázat.4  

 

 

 

 

                                                 
4 A hitelkockázat (credit risk) annak kockázata, hogy az ügyfél a futamidő során részben vagy teljes egészében 
nem fizeti vissza a vele szemben fennálló követelést. A piaci kockázat (market risk) a piaci változók – 
alapvetően a kamatlábak és az árfolyam – mozgásából, volatilitásából eredő kockázat. A működési kockázat 
(operational risk) nem megfelelő, illetve meghiúsult belső folyamatok, emberi és rendszerbeli hibák, valamint 
külső események következtében lép fel. A likviditási kockázat (liquidity risk) abból ered, hogy a bankok – a 
lejáró kötelezettségeik és követeléseik nem megfelelő összehangolása következtében – aktuális 
kötelezettségeiknek csak veszteség árán képesek eleget tenni. Az üzleti és stratégiai kockázatok (business and 
strategic risk) a vállalatok piaci magatartásából, aktivitásából és gazdasági, pénzügyi működési környezetének 
változásaiból származó rizikó faktorokat ölelik fel. A hírnévkockázat (reputational risk) a nyilvánosságra került – 
akár valótlan események – következtében elszenvedett veszteséget jelenti.  A politikai kockázatot (political risk) 
az adott ország kormányzati, gazdaságpolitikai döntései hordozzák magukban.  
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1.1. ábra: Bankok pénzügyi kockázatai 

Forrás: Chernobai et al. (2007) 27.p. alapján  

1.2. Működési kockázat – a mozgó célpont 

A működési kockázat a banki kockázatkezelés egyik leginkább vitatott területe. Mind az 

elméleti közgazdászok, mind a gyakorlati szakemberek számos oldalról közelítik e 

kockázattípust és erősen megoszlanak a vélemények az egyes kockázatkezelési módszerek 

alkalmazhatóságáról is. Sokáig alapvető problémát jelentett a működési kockázat egységes 

definíciójának hiánya. Azt azonban mindenki felismerte, hogy a technológiai fejlődés, 

valamint a liberalizáció és a dereguláció nyomán megváltozott működési környezet és 

szervezeti struktúrák, a bankbiztonsági kockázatok felerősödését eredményezték. Az említett 

folyamatok és a pénzügyi közvetítő intézmények közötti éleződő verseny a banki szolgáltatás 

választék bővülésével és a pénzügyi termékek egyre összetettebbé válásával járt. 

Mindeközben intenzív földrajzi terjeszkedés, gyarapodó számú bankfiókok, az elektronikus 
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bankolás terjedése, valamint a felvásárlások és akvizíciók számának növekedése, pénzügyi 

holding társaságok és konglomerátumok létrejötte jellemezte a pénzügyi közvetítők piacát.5 

Számos okot tudunk tehát felsorakoztatni, amelyek hatással voltak és vannak a működési 

teljesítményre és hozzájárultak ahhoz, hogy középpontba kerüljön a működési kockázat. E 

folyamatokat felerősítették az elmúlt 2-3 évtized olyan pénzügyi visszaélései, mint például a 

német Metallgessellschaft AG, az angliai Barings Bank vagy az ír Allied Irish Bank által 

okozott jelentős veszteségek. Ezek hátterében – többek között – a külső és belső kontrollok 

hiánya és/vagy nem megfelelősége állt, ami lehetővé tette a túlzott mértékű kockázatvállalást.  

A következőkben bemutatom és értékelem a banki működési kockázat meghatározására tett 

kísérleteket, melyek jól kifejezik a kockázat komplex jellegét. 

A Bázeli Bizottság által 1999-re kidolgozott – majd ezt követően többször módosított és 

végül 2004 júniusában elfogadott – Bázel II tőkeegyezmény megjelenéséig lényegében nem 

szenteltek komoly figyelmet a működési kockázatoknak. A tőkeegyezményben szereplő 

definíció szerint a működési kockázat a nem megfelelő, illetve meghiúsult folyamatok, emberi 

és rendszerbeli hibák, valamint külső események következtében fellépő veszteség kockázata. 

A bázeli meghatározás előnye, hogy az okokra helyezi a hangsúlyt. Azt mondhatjuk, hogy – a 

kezdeti számos kritika ellenére – napjainkra e meghatározás egységesen elfogadottá vált, 

elsősorban azért, mert ez ragadja meg leginkább a működési kockázat sajátosságait. E 

definíció szerint a működési kockázat magában foglalja a jogi és compliance kockázatokat, 

ugyanakkor a reputációs, a stratégiai és az egyéb üzleti kockázatokat nem. E megközelítés 

ellentmondásossága a kockázatok definiálásának hiányából, illetve pontatlanságából fakad. 

Gopinath (2009) szerint a jogi és compliance kockázat egyrészt a termékekhez és ügyfelekhez 

kapcsolódó dokumentáció hiányosságaiból és be nem tartásából ered, másrészt a jogszabályi 

környezet változásai és a jogszabályok figyelmen kívül hagyása indukálják. Lehetséges 

hatásai a következők: panasz az intézmény ellen, bírság, büntetés, presztízs veszteség stb. A 

reputációs kockázat olyan eseményekből fakad, amelyek következménye, hogy az 

intézményről negatív vélemény alakul ki, melynek hatására az ügyfelek száma és a bank 

forrásai szignifikáns mértékben csökkenek. (BCBS, 1998) Ennek hátterében állhat olyan 

esemény, amely a működési kockázat kategóriájába tartozik. Például sikkasztás, emberi 

áldozattal járó rablótámadás, ügyfelekkel szembeni sorozatos helytelen magatartás, 
                                                 
5 Tehát a méretek növekedése is nagyon fontos tényező. A fúziók, felvásárlások eredményeként gyakran 
„kezelhetetlen” méretű szervezetek jöttek létre, amely folyamat a moral hazard sajátos megnyilvánulása. A 
fúziók egyik motivációja ugyanis nem a versenyképesség és a költséghatékonyság növelése, hanem a „too big to 
fail” effektus kihasználása, vagyis ezzel a túlzott mértékű kockázatvállalás problémái esetén a kimentés 
esélyének növelése. 
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felügyeleti biztos kirendelése az intézményhez stb. Még nehezebb feladat a stratégiai 

kockázat meghatározása. CEBS (2004) a stratégiai kockázat a banki jövedelmezőség és a 

banktőke csökkenésének kockázata, mely az üzleti környezet változásából, helytelen üzleti 

döntésekből, döntések nem megfelelő végrehajtásából, illetve a működési környezet 

változásainak figyelmen kívül hagyásából ered. A stratégiai és a működési kockázat közötti 

szoros kapcsolat gyakorlati példákon keresztül igazolható. Nem megfelelő döntéshozás 

hátterében állhat ugyanis a banki információs rendszerek hibája vagy hibás adatbevitel, 

emellett helytelen döntések – például informatikai rendszer kapacitásának alultervezése – is 

okozhatnak veszteséget vagy fennakadásokat a banki tevékenységben. Mindezek ellenére a 

Bázeli Bizottság nem tekinti a működési kockázat részhalmazának e kockázattípusokat. 

Ennek oka, hogy mind a reputációs, mind a stratégiai kockázat nem, illetve nehezen 

számszerűsíthető, míg a Bizottság a diszkrét, mérhető pénzügyi veszteséggel járó események 

megragadására törekszik. A szabályalkotók bizonytalanságát jelzi azonban, hogy a működési 

kockázat tőkekövetelményének meghatározásakor az intézményeknek figyelembe kell 

venniük az üzleti környezet változását megragadó tényezőket is.6 

„Hivatalos megfogalmazással” első ízben a COSO (Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission)7 1991-ben közreadott jelentésében találkozhatunk, mely szerint 

a működési kockázat (akkor még: operations risk) az információs rendszerek és a belső 

kontroll rendszerek hiányosságaiból fakadó váratlan veszteséget jelenti. A meghatározás 

„mérföldkőnek” tekinthető, ugyanakkor nem veszi figyelembe az emberi tényező kockázatát 

és a külső rizikófaktorokat. 

Moosa (2007) két – közvetlenül az ezredforduló előtt született – meghatározást állít szembe 

egymással. A Federal Reserve of New York és a Commonwealth Bank of Australia működési 

kockázatra vonatkozó megközelítéseit. Előbbi az intézmény költségstruktúráját befolyásoló 

kockázati tényezőként, utóbbi a bevételek és a kiadások, valamint a vállalat értékének 

volatilitását fokozó rizikó faktorként közelíti a működési kockázatot. Joggal vetődik tehát fel 

a kérdés, hogy a működési kockázat csak a költségekre, vagy a költségek mellett a 

bevételekre is hatással van-e. Szakemberek egy jelentős csoportja szerint, amíg a piaci- és a 

hitelkockázat esetében a nagyobb mértékű kockázatvállalás nagyobb haszon lehetőségével 

                                                 
6 Fejlett mérési módszeren belül az egyik kulcstényező az üzleti környezeti és belső kontroll indikátorok. Ld. 
1.3. fejezet.  
7 A szervezetet gyakran Treadway Bizottságnak nevezik első elnöke után. A Treadway Bizottságot szponzoráló 
szervezetek bizottságaként fordíthatnánk magyarra az intézmény nevét, mely a magánszektor kezdeményezésér 
alakult és elsődleges célja a pénzügyi jelentések megbízhatóságának növelése az üzleti etika, a belső ellenőrzés 
és a vállalatirányítás eszközrendszerének, módszereinek támogatásával. 
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párosul, addig a működési kockázatra ugyanez nem érvényes. Ugyanakkor a működési 

kockázat a bankok mindennapi tevékenységéhez, az általuk nyújtott szolgáltatásokhoz 

kapcsolódik, amelyek nyilvánvalóan jövedelmet termelnek az intézmény számára. Emellett a 

veszteségek csökkentése is a profit növelésének egy lehetséges alternatívája. Így vitatható az 

az álláspont, miszerint a működési kockázat nem termel profitot, azaz nincs hatással a bevételi 

struktúrára, a cégértékre.  A Risk Management Association (RMA) 2006-ban végzett 

felmérése – melyben 55 pénzügyi intézmény vett részt – is arra a következtetésre jutott, hogy 

a működési kockázat kezelése a működési veszteségek csökkentésén keresztül jótékonyan hat 

a részvényesi értékre.8  

Brit Bankszövetség (British Banking Association, BBA) által 1999-ben 55 intézmény 

körében végzett felmérése azt mutatta, hogy a válaszadók jelentős része a működési 

kockázatot úgy értelmezi, hogy „minden, ami nem hitel- és piaci kockázat”.  A hitel- és piaci 

kockázaton kívül és a működési kockázat mellett számos rizikófaktorral kell szembenézniük a 

bankoknak. A felmérés eredménye véleményem szerint elsősorban azt fejezi ki, hogy nehéz 

jól megragadni és így nehéz jól definiálni a működési kockázatot. 

Vinella – Jin (2004) a működési kockázatot – a bázeli definícióhoz képest – egy merőben 

más nézőpontból ragadja meg: a működési teljesítményt, a teljesítménycélokat helyezi a 

középpontba, melyek nem teljesülése közvetlen pénzügyi veszteség formájában realizálódik 

A folyamatos és gördülékeny üzletmenet, a hatékony intézményi működés alapvető feltétele, 

a humán erőforrás, az alkalmazott technológiák, a folyamatok és az információk, valamint az 

intézményi infrastruktúra összehangolt (együtt)működése. Általános cél, hogy a működés 

adott kockázati szinten, teljes megfelelésben a szabályozó és felügyeleti hatóságok 

támasztotta elvárásokkal és az intézményi belső irányelvekkel, a működési teljesítmény 

maximalizálása és a költségek minimalizálása mellett valósuljon meg. A működési kockázat 

pedig e célok nem teljesüléséhez, a tényállapot tervtől való eltéréséhez kapcsolódik. E 

megközelítés előnye, hogy az intézmény működéséhez rendeli hozzá a működési kockázatot, 

mely így – amennyiben a működés feltételei és célváltozói definiálva vannak – könnyebben 

mérhető, egyszerűbb a kritikus pontok azonosítása és időben észlelhető a kockázati kitettség 

növekedése; ugyanakkor figyelmen kívül hagyja a külső eseményeket.  

Véleményem szerint a két definíció nem zárja ki egymást. A bázeli meghatározás sokkal 

konkrétabban fogalmazza meg azokat a tényezőket, amelyek hozzájárulnak a működési 

                                                 
8 Az általam végzett felmérés 6, 7. és 8. kérdései is érintették ezt a problémakört. A válaszok értékelését a 3. 
fejezet tartalmazza. 
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kockázati események bekövetkezéséhez, míg a Vinella – Jin szerzőpáros tágabb keretek közé 

helyezve a kockázatot, annak hatékony kezeléséhez nyújt támpontokat. Mindez azért is 

nagyon fontos, mert ahogy a Brit Bankszövetség honlapján is olvasható: „a működési 

kockázat nem egy új kockázattípus…csupán a hatékony kockázatkezelés kíván a 

korábbiakhoz képest új megközelítést az alkalmazható módszereket tekintve”9  

Bizonyos intézmények – elsősorban a nagyobb bankok – előtérbe helyezik saját 

meghatározásaikat. Íme ezek közül néhány Chernobai et al. (2007. 17-18. p.) alapján. A 

Barclays Bank 2004-es éves jelentésében a működési kockázat legfőbb forrásainak, kritikus 

pontjainak a működési folyamatok megbízhatóságát, az IT biztonságot, a kiszervezett 

tevékenységeket, a beszállítóktól, ügyfelektől, partnerektől való túlzott mértékű függőséget, a 

szervezeti és a stratégiát érintő változásokat, változtatásokat, az ügyfélszolgálat minőségét, a 

munkatársak képzését, a fluktuációt, valamint a jogszabályi környezet változásait emelte ki. A 

Deutsche Bank 2005-ös éves jelentése alapján a működési kockázat olyan potenciális 

veszteségek bekövetkezésére utal, amelyek az alkalmazottakhoz, szerződésekhez, 

dokumentációhoz, technológiához, a banki infrastruktúrát érintő meghibásodásokhoz, külső 

befolyásoló tényezőkhöz és az ügyfélkapcsolatokhoz köthetők.  

2003 októberében a US Securities and Exchange Comission (SEC) a működési kockázatokat 

elsősorban a kontroll-folyamatokban bekövetkező fennakadásokhoz, nem megfelelőséghez 

rendelte hozzá. Kiemelte a nem engedélyezett kereskedési tevékenységet, limitek túllépését, a 

kereskedési és back office funkciók nem megfelelő ellátását, a szakmai hozzáértés hiányát és 

a számítógépes rendszerek, hálózatok meghibásodását.  

A PSZÁF belső tőkeszámításról szóló útmutatójában (PSZÁF, 2010a.) a következőképpen 

jelenik meg a működési kockázat: „Működési kockázat a nem megfelelő belső folyamatok és 

rendszerek, külső események vagy a személyek nem megfelelő feladatellátása miatt 

felmerülő, illetőleg jogszabály, szerződés vagy belső szabályzatban rögzített eljárás 

megsértése vagy nem-teljesítése miatt keletkező, jövedelmezőséget és tőkehelyzetet érintő 

veszteségek veszélye.” 

 

Jól látható, hogy valamennyi megközelítés a kiváltó okokra helyezi a hangsúlyt. A 

hatóságok és a bankok által megfogalmazott definíciókra jellemző, hogy intézmény 

                                                 
9 „Operational risk is not a new risk… However, the idea that operational risk management is a discipline with 
its own management structure, tools and processes… is new.” 
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specifikusak, azaz saját felügyeleti, ellenőrzési és kockázatkezelési prioritásaikat, illetve 

szervezeti adottságaikat tükrözik. Ezzel szemben az akadémiai irodalomban fellelhető 

meghatározások általánosak, átfogóak. Tekintettel az értekezés műfajára és célkitűzéseimre, 

vizsgálataim során a bázeli definícióra támaszkodtam. 

1.2.1. Működési kockázati események 

A közgazdaságtanban különbséget teszünk kockázat és bizonytalanság között. Az egyes 

„jelenségekre” számtalan definíció létezik, melyek bematatása, értékelése nem célom.10 

Ugyanakkor általuk a működési kockázat érdekes megvilágításba helyezhető. Mivel a 

működési kockázatra jellemző, hogy kisszámú megfigyelés áll rendelkezésünkre, amely 

jelentős korlátja a statisztikai alapú elemzésnek, így a bizonytalanság fajsúlyos része a 

kockázatkezelési döntéseknek. E bizonytalanság Bélyácz (2011) szerint egyrészt ismereteink 

hiányából származik, másrészt Medvegyev (2011) alapján a statisztikai modellek 

paramétereinek megválasztásához kapcsolódik.  A működési kockázat esetében a potenciális 

események nagy száma és a kiváltó okok – elsősorban az emberi tényező és a környezeti 

hatások – sajátosságai miatt eleve nagymértékű a bizonytalanság. Ezt a bizonytalanságot a 

rendelkezésre álló viszonylag csekély számú adatra támaszkodó matematikai-statisztikai 

megközelítések, modellek tovább erősítik. Kovács (2011) szerint: „Ha múltbeli adatokból 

becsült paramétereket használunk, hogy egy statisztikai modellel információt nyerjünk a 

jövőre nézve, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy a modell kiválasztásával, az időtáv 

megállapításával mi magunk viszünk bizonytalanságot az eredménybe.” 

A működési kockázat komplexitása, illetve a nagymértékű bizonytalanság miatt és a 

hatékony kezelés előmozdítása céljából célszerű a kockázatot több síkon értelmezve 

bemutatni.  

Értelmezési szempont lehet a veszteség természete, hogy azt szervezeten belüli vagy kívüli 

tényezők okozták. Előbbi csoportba sorolhatók a humán erőforráshoz kapcsolódó, valamint a 

folyamat- és rendszerbeli hibák, mint például jogosulatlan tevékenység, belső csalás, 

telekommunikációs problémák vagy szerverhiba. Utóbbiban pedig a külső események és a 

harmadik fél által elkövetett károkozás kapnak helyet, mint például a rablás, a vandalizmus 

vagy az árvíz miatti veszteség.  

                                                 
10A témába jó betekintést nyújt a Hitelintézeti Szemle 2011. évi 4. tematikus száma.  



 

 18 

A kockázatkezelési folyamatra fókuszálva célszerű kiváltó okok, kockázati események és 

hatások összefüggéseit vizsgálni. A bázeli definíciót alapul véve a működési kockázat forrásai 

a következő tényezőkhöz kapcsolódnak: emberek, rendszerek, folyamatok és környezeti 

hatások. Finomítva, konkretizálva e felbontást a kockázati eseményt előidéző okok nagyon 

sokszínűek lehetnek. Csakhogy néhány példát említsünk. Ellenőrzési hiányosságok, nem 

megfelelő toborzási, kiválasztási folyamat eredményezheti szakmailag nem kompetens, nem 

megbízható személy „beágyazódását” a szervezetbe (a kockázati esemény ez esetben lehet 

sikkasztás, ügyféladatok nem megfelelő kezelése, mulasztás stb). A banki infrastruktúra 

meghibásodása, karbantartási hiányosságok, külső adatbázisok elérhetetlensége szintén 

fennakadásokat okozhatnak a napi folyamatos üzletmenetben. A hatások között elsősorban a 

pénzügyi veszteség, az elmaradt bevétel és hozam, a bírságok és büntetések, a leírás, a meg 

nem térült visszkereset, a kártérítések, a peres eljárások költsége és egyéb jogi költségek, a 

tárgyi eszközök pótlásának költsége emelhetők ki.  

További értelmezési szempont a kockázati események csoportosítása, mely a Bázeli 

Bizottság ajánlása – és ennek megfelelően az uniós és a hazai szabályozás – szerint az alábbi 

táblázatban látható eseménytípusokat, veszteségkategóriákat különíti el egymástól. E 

kategóriákat a bankoknak is követniük kell a gyakorlati alkalmazás során. 

1.1. táblázat: Működési kockázati események típusai  

Eseménytípus Definíció Példák

Belső csalás
szándékosan elkövetett cselekmény, amelyben legalább az 

egyik fél az adott szervezet munkatársa

jogosulatlan tevékenység, 
hűtlen kezelés, csalás, 

sikkasztás

Külső csalás  harmadik fél által elkövetett szándékos cselekmény  lopás, csalás, hackertámadás

Munkáltatói gyakorlat és munkabiztonság
foglalkoztatási, egészségügyi és munkabiztonsági 

szabályok be nem tartása, egyenlő bánásmódra vonatkozó 
előírások megsértése

zaklatás, hátrányos 
megkülönböztetés, személyi 

sérülés

Ügyfelek, termékpolitika és üzleti 
gyakorlat

ügyféllel szemben nem szándékosan elkövetett 
esemény,illetve egy termék jellemzőiből vagy 

tervezéséből adódó kár
dokumentációs hiányosságok

Tárgyi eszközöket ért károk
a tárgyi eszközöket (ingatlanok, ingóságok) sújtó, azok 
részleges vagy teljes értékvesztését okozó természeti 

katasztrófa vagy emberi cselekedet

árvíz, villámcsapás, 
vandalizmus, terrorizmus

Üzletmenet fennakadása, rendszerhiba
az informatikai és telekommunikációs rendszer és 

infrastruktúra meghibásodásai
szerverhiba

Végrehajtás, teljesítés és folyamatkezelés tevékenységek, feladatok nem megfelelő kezelése
ügyletek hibás feldolgozása, 
beszállítókkal kapcsolatos 

probléma  
 

Forrás: Chernobai et al. (2007.) és Mkr. 13. §. alapján 
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A jogszabályok – és ennek megfelelően a banki gyakorlat is – a fenti eseményeket a bank 

tevékenységi köre szerint további nyolc üzletágba sorolja. Az üzletágak a következők: 

lakossági közvetítő, lakossági banki, vagyonkezelési, kereskedelmi banki, ügynöki 

tevékenységi, fizetési és elszámolási, vállalati pénzügyek, valamint kereskedési és értékesítési 

tevékenység. Az események üzletági besorolásával egy 7x8-as kétdimenziós mátrixot kapunk. 

Ez a bontás azonban a hazai és a kisebb intézmények esetében elaprózottá teszi a működési 

kockázat megközelítését és annak statisztikai megragadását nehezíti. A megfigyelések kis 

száma miatt ugyanis lesz olyan esemény, amely adott üzletágon belül nem vagy csak nagyon 

ritkán fordul elő. Így az amúgy is kevés adat miatti problémák kezelése további kihívást 

jelent, melyet jellemzően a csoportok összevonásával küszöbölnek ki. 

 

A működési kockázat esetében az események gyakorisága és súlyossága meghatározó 

szempontok a kockázatkezelést tekintve. A kockázatot ezek mentén egy kétdimenziós 

mátrixban értékelhetjük, négy csoportba sorolva a lehetséges kockázati eseményeket.   

1.2. ábra. Működési kockázati események mátrixa 

 
Forrás: saját szerkesztés 

A ritkán előforduló és kis veszteséget okozó incidensek elhanyagolhatók, mert a 

megelőzésükre, a bekövetkező kár mértékének mérséklésére irányuló erőforrások, 

tevékenységek költsége meghaladná a kezelés révén nyerhető hasznokat. A gyakran 

előforduló és súlyos veszteséget okozó események által sújtott területek leépítendők a bank 

számára – pontosan a keletkező veszteség, vállalat fennmaradását befolyásoló nagyságrendje 

miatt. Egy ártérre vagy folyó partra épült fiók, amelyet évente rendszeresen be kell zárni, mert 
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elönti a víz, rendszeres problémát és jelentős veszteséget jelent a bank számára; így annak 

végleges bezárása, áthelyezése ésszerű döntés. A gyakran előforduló, de egyenként kis 

veszteséget előidéző események a veszteség halmozódása révén, akár jelentős károkat 

okozhatnak. Számbavételük, kezelésük így kulcsfontosságú az intézmény számára. A ritkán 

előforduló, de bekövetkezés esetén jelentős veszteséggel járó események szintén prioritást kell, 

élvezzenek, a banknak védekezni kell ellenük, például biztosítás révén. 

A súlyossági és gyakorisági jellemzők alapján meghatározott két releváns csoportot tekintve 

további rendszerezési lehetőséget kapunk. Várható veszteségként értelmezhetők a nagy 

gyakoriságú, de egyenként kis veszteséggel járó esetek, míg a nem várható veszteség 

kategóriájába sorolhatók a ritka, de súlyos események. Előbbire megfelelő példa a hitelkártya 

csalások vesztesége, utóbbira pedig a terrortámadás miatti károk. 

 

A ritkán előforduló és súlyos eseményeken belül fontos kiemelni az olyan természeti 

katasztrófákat és az ország kockázatból fakadó hatásokat, amelyek tartósan befolyásolják a 

működési környezetet és a banki infrastruktúrát, ezáltal a bank funkcióinak folyamatos és 

zavartalan ellátását, mely a gazdaság stabilitása és a fenntartható növekedés szempontjából 

meghatározó jelentőséggel bír. Ilyen esetekre az elmúlt évtizedben bőven akad példa,11 

melyek – amellett, hogy működési kockázati események – egyben felhívják a figyelmet a 

megújuló energiaforrások számos előnyére. Köztük arra, hogy az alternatív energiahordozók 

nem csupán a környezet kímélése, hanem a folyamatos üzletmenet szempontjából is 

kulcsfontosságúak lehetnek. Ugyanis egy-egy ilyen eset olyan következményekkel járhat, 

hogy a fiókhálózat nem nyit ki, amely a legkomolyabb probléma egy bank működése során, 

mivel könnyen a bizalom elvesztését, az ügyfelek elfordulását vonhatja maga után. 

Amennyiben a hagyományos energiaforrások helyett/mellett azok alternatív változataira is 

támaszkodik egy intézmény, csökkentheti a hasonló események bekövetkezésének 

valószínűségét. Emellett presztízs szempontjából is fontos lehet. Vannak olyan befektetési 

alapok például, amelyek csak megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó vállalatok által 

kibocsátott értékpapírokat vásárolnak, így „megkülönböztető előnyt” élveznek a piacon.  

Divatos fogalom” napjainkban a „green banking”, melynek lényege, hogy e jelzőt viselő 

intézmények a kimagaslóan környezettudatosak. Egyrészt működésük során törekednek 

                                                 
11 Például földrengések, szökőár következtében egy-egy térség „megsemmisülése”, kritikus intézmények 
sérülése (atomerőmű). Emellett példaként említhető a hazai gázellátás biztonságát befolyásoló orosz-ukrán 
„vita”.  
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minimalizálni a környezet terhelésével járó folyamatokat, tevékenységeket (fűtési rendszer, 

papírhasználat, vízfogyasztás). Másrészt megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó projektek 

finanszírozására szakosodtak. Mindez a koncentrált tevékenység kockázatát, a diverzifikáció 

alacsony szintjét hordozza magában. Magyarországon a green banking csíráival 

találkozhatunk csupán, nem meglepő módon: a hazai társadalom környezettudatossága – mint 

ahogy pénzügyi tudatossága sem – nem mondható fejlettnek.  

Ugyanakkor – tekintve, hogy a bank egy profitorientált vállalkozás – érdemes a 

környezettudatosságot más oldalról is szemlélni. Az ügyfelek számára kínált zöld 

számlacsomag valamennyi hazai bank szolgáltatásai között megtalálható, az ennél 

„merészebb” (kockázatosabb) pénzügyi termékek azonban nem túl gyakoriak (például a fent 

említett zöld befektetési alapok). A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos tudáshiány, a 

korrupciós ügyek publicitása miatt csak egy szűk réteg preferálja az ilyen típusú befektetési 

alternatívákat. A termék tervezésének, termékpolitikának tehát kiemelt jelentősége van. 

A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban több forrás utal a támogatások igénylésével 

kapcsolatos rendkívül komplikált adminisztrációs kötelezettségekre és a háttérben meghúzódó 

kusza kapcsolati rendszerre, korrupciógyanús tranzakciókra. A korrupció kockázatát 

hordozzák többek között a következők: transzparencia és nyilvános információk hiánya, 

összeférhetetlenség, szabályozó befolyásolása, kiszámíthatatlan szabályozás, pénzügyi 

források nem megfelelő felhasználása, melyek mind az engedélyezés, mind a pályáztatás, 

mind az ellenőrzés folyamatában jellemzőek lehetnek. (Bulte – Barbier, 2005) javaslatot 

tesznek olyan modellek alkalmazására, melyek által mérhetővé válna a korrupció, annak 

jólétre gyakorolt hatásán keresztül, melyek a bankok árazási gyakorlatába is adaptálhatók 

lennének. E jellemzők egyben komoly működési kockázatot jelentenek, melyek karöltve a 

hitelkockázattal akár rendszerszintű válság előidézői lehetnek.  

Goldstein (2001) is arra hívja fel a figyelmet, hogy a pénzügyi közvetítő rendszer 

meghatározó a fenntarthatóság szempontjából. A pénzügyi piacokon, a bankokon keresztül 

ugyanis preferenciát élvezhet (kedvezőbb feltételek, elérhető értékesítési csatornák) olyan 

vállalatok finanszírozása, amelyek által előállított termékek környezettudatosak vagy a 

működési folyamataik során nagymértékben támaszkodnak az alternatív, megújuló 

energiahordozókra. A szerző Costa Rica példáján keresztül mutatja be, hogy a pénzügyi 

közvetítők szerepvállalása a zöld gazdaság létrehozásában – az ország természeti értékeinek 

megőrzésével – más szektorokra és iparágakra, a gazdasági növekedésre is kihatással van.  A 

növekvő érdekeltség növekvő kockázattal párosul, melyek között a működési kockázat 
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csupán egy kis szelet, amely ráadásul nehezen megragadható.Akár a termékek, konstrukciók 

tervezését, akár a finanszírozáshoz szükséges információk megbízhatóságát és összetettségét 

tekintjük, a működési kockázat kezelésének és figyelembe vételének létjogosultsága nem 

kérdőjelezhető meg. 

 

A következő két grafikon12 az elmúlt egy évtizedben gyűjtött és közzétett belső veszteség 

adatokat mutatja. E felmérések viszonylag egyöntetűen reprezentálják, hogy gyakoriság 

tekintetében a külső csalások és a végrehajtás, folyamatirányítás területén jelentkező hibák 

emelkednek ki; míg az okozott kár nagysága tekintetében a számosságában is kiemelkedő 

végrehajtás és folyamatirányítás mellett, az ügyfelek, üzleti gyakorlat, termékpolitika terén 

tapasztalt hibák, hiányosságok jelentősek. 

1.3a. ábra: Események gyakoriságának megoszlása veszteségkategóriánként  
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12 Többek között a BCBS (2002) és BCBS (2008), a Bank of Japan (2006), a Federal Reserve (2004), Cummins 
et al. (2006), valamint a Homolya – Szabolcs (2008) elemzések adatait használtam fel. A Bázeli Bizottság 
felméréseiben 2002-ben 19 ország 89 nemzetközileg aktív bankja vett részt, míg 2008-ban 17 ország 119 bankja 
szolgáltatott adatokat. A japán központi bank felmérése 14 hazai bankra, a FED elemzése pedig 23 bankra terjedt 
ki. Cummins és szerzőtársai 1978-2003 közötti USA-beli tőzsdén jegyzett bankok (403 db) és biztosítók (89) 
egyenként 10 millió dollárt meghaladó káreseményeit dolgozták fel elemzésükben. A hazai adatok a Magyar 
Működési Kockázati Adatbázis (HunOR) alapító tagjainak adatait tartalmazzák (12 intézmény). Az „Átlag” 
adatok Cummins és szerzőtársai által feldolgozott adatokon kívüli káresemények átlagértékeit reprezentálják. 
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1.3b. ábra: Események súlyosságának megoszlása veszteségkategóriánként  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

B
el

s
ő

 c
sa

lá
s

K
ül

s
ő

 c
sa

lá
s

M
un

ká
lta

tó
i

gy
ak

or
la

t,
m

un
ka

bi
zt

on
sá

g

Ü
gy

fé
l, 

üz
le

ti
gy

ak
or

la
t,

te
rm

ék
po

lit
ik

a

T
ár

gy
i e

sz
kö

zö
k

sé
rü

lé
se

Ü
zl

et
m

en
et

fe
nn

ak
ad

ás
a,

re
nd

sz
er

hi
ba

V
ég

re
ha

jtá
s,

fo
ly

am
at

irá
ny

ítá
s

BIS-2002 FED-2004 BOJ-2007 HunOr-2007 BIS-2008 Átlag Cummins-78-03
 

 
Forrás: saját szerkesztés 

Az adatokat azért óvatosan kell értékelni, mert a belső szabálytalanságok, csalások aránya 

meglepően alacsony mindegyik felmérésben, ami arra utal, ahogy Allen – Bali (2007) is 

megjegyzik, hogy a munkatársak részéről a rájuk vonatkozó esetek jelentése, adatok 

szolgáltatása nem feltétlenül tekinthető reprezentatívnak. Könnyen elképzelhető, hogy egyes 

munkatársak az általuk észlelt esetet nem jelentik, szemet hunynak felette, akár mert a 

„károkozó” az adott egység vezetője, akár mert egy szimpatikus kolléga. 

Burucs – Homolya (2009) egy az orosz bankszektorra készített elemzés eredményeit 

összegzik, értékelik. Eszerint az orosz bankok az emberi tényezőt, az információs 

technológiát és az üzleti folyamatokat tartják a működési kockázat elsődleges kiváltó okainak. 

Ezen belül a tranzakciós hibák, a rendszerleállások, az alkalmazottak fluktuációja és az új 

termékek bevezetése a fő kockázatforrások.  

Miután bemutatásra került a működési kockázat, megállapítható, hogy az más kockázatoktól 

számos jellemzőjében eltér. Ennek megfelelően a kockázatok azonosítására, megértésére, 

kezelésére és mérséklésére szolgáló módszertanok, megközelítések is különböznek a 

megszokott technikáktól. E komplexitás és a számos kihívás elfogadása sok esetben 

akadályokba, ellenállásba ütközött a vezetés részéről, azonban a működési kockázat 
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szabályozói szinten való megjelenése, beépülése a joggyakorlatba elengedhetetlenné tette, 

hogy az intézmények nyitottak legyenek az új módszertanok átfogó kockázatkezelési 

rendszerbe történő integrálására.  

1.3. Működési kockázat szabályozása 

A bankszabályozás középpontjában a bankok prudens működésének biztosítása áll, mely 

feltételezi a bankári alapelvek működés során történő figyelembe vételét, a kockázatok 

hatékony kezelését és belső védelmi vonalak (tartalékok képzése, belső kontroll rendszer 

kialakítása, biztosítás stb.) kialakítását. 

1.3.1. Bázel II tőkeegyezmény 

A prudenciális szabályozás gyökerei egészen 1988-ig – a több mint 100 országban 

elfogadott Bázel I tőkeegyezményhez – nyúlnak vissza. A Bázeli Bizottság javaslataival 

igyekszik követni a működési környezetben és az intézményeken belül végbemenő 

változásokat. E törekvés eredménye a 2004-ben végleges formában elfogadott Bázel II 

egyezmény, melynek célja a hitelintézetek kockázattudatosságának erősítése. Ennek 

érdekében a szabályozás nagyobb mozgásteret enged a bankoknak tőkeszükségletük 

megállapításában, elvárja a vállalt kockázatok saját eszközökkel történő feltérképezését és 

szigorúbb közzétételi kötelezettséget határoz meg számukra. A tőkeegyezmény mindezt 

három pillérben foglalja össze:  

� Minimum tőkekövetelmény a hitel-, a piaci- és a működési kockázathoz 

kapcsolódóan, 

� Belső tőkeszámítás és annak felügyeleti ellenőrzése, 

� Piac fegyelmező ereje, közzétételi kötelezettségek. 

Az első pillér értelmében a hitel- és piaci kockázat mellett a bankok szavatoló tőkéjének a 

működési kockázati eseményekre, az abból fakadó veszteségekre is fedezetet kell nyújtania.  

A szavatoló tőke, ahogy maga az elnevezés is mutatja, a bank biztonságáért szavatol, az 

esetlegesen keletkező (nem várható) veszteségek felszívására szolgál. Örök kérdés, hogy 

mekkora legyen a bank által tartott tőke, amely a veszteségek elleni puffer szerepét betöltheti!  

Ahogy korábban írtam a működési kockázat nem tartalmazza a hírnév- és a stratégiai 

kockázatot, a tőkeegyezmény második pillére az, amely arról rendelkezik, hogy a bankoknak 

minden releváns kockázatot – így az említett két rizikófaktort is – figyelembe kell venniük a 
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tőkeképzés során. A második pillér keretében a bankok saját – minden külső korlát nélküli – 

belső módszereikre támaszkodva állapítják meg kockázati profiljukat, kitettségüket és az 

ezzel harmonizáló tőkeszükségletüket.13 Az így meghatározott tőkének arányban kell állnia 

(tőkestratégia) az intézmény üzleti stratégiájával és kockázatkezelési rendszerével.  

Ugyanakkor a “módszerválasztási szabadságért cserébe” bizonyítaniuk kell, hogy figyelembe 

vették az összes lényeges kockázatot, mely tevékenységüket kíséri és hogy az általuk 

alkalmazott számítások, módszerek valóban korrektek. A bankoknak az első és a második 

pillér keretében számított tőke közül a magasabbat kell megképezniük. (PSZÁF, 2010a.) 

Ahogy Balogh (2005) is bemutatja különböző tőkefogalmak terjedtek el, melyek tartalmát 

tekintve több megközelítéssel is találkozhatunk. Gyakran hallhatunk a szabályozói tőke, a 

gazdaságilag szükséges tőke és a rendelkezésre álló tőke fogalmáról. A szabályozói tőke egy 

külső fél (felügyelet, szabályozó hatóság) által elvárt minimális tőkenagyság, melyet 

lényegében a Bázel II. első pillére fed le. A szabályozói tőkeigény létezésének oka részben a 

bankok gazdaságban betöltött speciális, pénzügyi közvetítő szerepéből fakad, részben pedig 

az állami védőháló (betétbiztosítás, végső mentsvár funkció) okozta morális kockázati 

problémával magyarázható.14 A gazdaságilag szükséges tőke értelmezhető valamilyen 

tudatosan kiválasztott kockázati mérték alapján meghatározott tőkeszükségletként, így 

megfeleltethető a II. pillér alatti tőkekövetelménnyel: az intézmény saját belső 

kockázatmérései alapján kalkulált kitettség mögé allokált tőke. Látnunk kell, hogy a két 

fogalom nem áll távol egymástól, közöttük nem húzhatunk éles határvonalat. Szerepük a 

folyamatos és biztonságos működés garantálása. A rendelkezésre álló tőke a bankok 

birtokában levő tőkemennyiséget jelenti, mely megfelel mind a külső, mind a belső 

elvárásoknak.   Kerülve a részletesebb bemutatást a szavatoló tőke az alábbi részekből15 

tevődik össze: 

� Alapvető tőke: ide tartozik többek között a jegyzett tőke, az eredménytartalék, 

a mérleg szerinti eredmény, a tőketartalék, általános tartalék stb. 

� Járulékos tőke: értékelési tartalék, alárendelt kölcsöntőke, járulékos 

kölcsöntőke 

� Kiegészítő tőke: kiegészítő járulékos tőke (kereskedési könyvi kockázatból 

származó veszteségek fedezésére szolgál, az új bázeli ajánlás ennek eltörlését célozza) 

                                                 
13 Belső tőkeszükséglet számítás, Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP. 
14 A bankszabályozás kérdéskörével részletesen Mérő (2005) foglalkozik. 
15 Részletesebben ld. Hpt. 5.sz. Melléklet. 
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A szabályozás harmadik pillére a piac fegyelmező erejét igyekszik kihasználni azáltal, hogy 

a korábbiakhoz képest bővíti és konkrétabban határozza meg a közzéteendő információk 

körét. E pillér célja, hogy növelje a bankok átláthatóságát mind tevékenységeik, mind 

szervezeti felépítésük tekintetében és „hogy a nyilvánosság fegyelmező erejével ösztönözze a 

hitelintézetet stratégiája, kockázatkezelése, valamint irányítási rendszere folyamatos 

felülvizsgálatára”16. A bankoknak ún. kockázati jelentést kell készíteniük, mely röviden az 

alábbi „lényeges – a védett és bizalmas információ kivételével – információkat”17 kell, hogy 

tartalmazza: 

� Kockázatkezelési elvek, módszerek: a kockázatok azonosítását, mérését, 

figyelemmel kísérését biztosító folyamatok, funkciók és szervezeti egységek leírására; a 

kockázatmérséklés eszközei  

� Tőkemegfelelés: szavatoló tőke felépítése, mértéke és megoszlása az egyes 

kockázatok között; alkalmazott tőkeallokációs módszerek 

1.3.2. Működési kockázat szabályozási sajátosságai 

A Bázel II tőkeegyezmény nyomán született meg 2006 nyarán az Unió tőkemegfelelési 

direktívája (Capital Requirements Directive, CRD, 2006/48/EK és 2006/49/EK irányelvek),18 

mely a hazai jogszabályi környezet megújítását is maga után vonta. Módosult többek között a 

hitelintézeti törvény (1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi 

vállalkozásokról, Hpt.), bizonyos jogszabályokat hatályon kívül helyeztek, új jogszabályok 

születtek. A működési kockázat tőkeszükségletéről hazánkban a 200/2007. (VII. 30.) 

Kormányrendelet a működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről c. (Mkr.) 

jogszabály rendelkezik, teljes mértékben harmonizálva az uniós elvárásokkal. A működési 

kockázat kezelése és a tőkeképzés szempontjából kiemelt jelentősége van a PSZÁF által 

készített és folyamatosan aktualizált – a jogszabályhoz viszonyítva sokkal konkrétabb, 

gyakorlatiasabb – ún. Validációs Kézikönyvnek (VKK), mely a Felügyelet elvárásait, 

értékelési szempontjait tartalmazza, emellett hasznos információkat tartalmaz a 

felkészüléshez, a módszerek implementálásához és a sikeres validációhoz.  

A működési kockázat tőkeszükségletét a várható és a nem várható veszteségeket figyelembe 

véve kell meghatározni. Amennyiben az intézmény bizonyítja, hogy a várható veszteségeket 

                                                 
16 234/2007. Kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatalai követelményeinek teljesítéséről. 1.§. (2). 
17 www.complex.hu – összefoglaló a 234/2007. Kormányrendeletről 
18 A tőkemegfelelési direktíva a bankok mellett vonatkozik a hitelintézetekre, a pénzügyi vállalkozásokra és a 
befektetési vállalkozásokra. 
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üzleti gyakorlatával fedezi, csak a nem várható részre kell tőkét képeznie. A hitelkockázat 

esetében erre a célra szolgál az értékvesztés és céltartalékképzés. Számviteli értelemben 

azonban a működési kockázatra nem képezhető céltartalék. Az intézmények a működési 

kockázat tőkekövetelményének meghatározására négy módszer közül választhatnak: 

� Alapmutató módszere (Basic Indicator Approach, BIA) 

� Sztenderdizált módszer (The Standardished Approach, TSA), 

� Alternatív sztenderdizált módszer (Alternative Standard Approach, ASA) 

� Fejlett mérési módszer (Advanced Measurement Approach, AMA) 

 
A dolgozatnak nem célja e módszerek és alkalmazásuk feltételeinek részletes és teljes körű 

ismertetése, a következőkben – a Hpt., az Mkr. és a VKK alapján – csupán dióhéjban 

mutatom be, összegzem a lényegesnek ítélt információkat. 

Az alapmutató módszeren kívül mindhárom számítási metódus alkalmazásához felügyeleti 

engedélyre van szükség. Az engedélyt az anyabank országának felügyelete (home felügyelet) 

adja meg, szorosan együttműködve a leányintézmény felügyeletével (host felügyelet). Mivel a 

hazai bankszektor szereplői többségében nemzetközi bankcsoportok tagjai, így a hazai 

felügyelet (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, PSZÁF) jellemzően host szerepkörben 

tevékenykedik a tőkeszámítási módszerek engedélyezése során. A host szerepkör lényegében 

az engedélykérelem véleményezését foglalja magában,19 mely az érintett intézmény 

szignifikanciájától és a bevezetni kívánt módszertől függően lehet „gyenge” vagy „erős” 

véleményezés.  

A legegyszerűbb módszer tükrözi a legkevésbé hitelesen a működési kockázatot. Ebben az 

esetben első lépésben az elmúlt három év (n) bruttó jövedelmének (gross income, GI; 

irányadó mutató)20 számtani átlagát kell meghatározni. Az irányadó mutató és számtani 

átlagának számításához azonban csak a pozitív értékek vehetők figyelembe, negatív bruttó 

                                                 
19 A véleményezésnek két formája ismert. Gyenge véleményezés esetén a felügyelet nem követi szorosan 
nyomon javaslatainak figyelembe vételét, míg erős véleményezés keretében minden eszközt megragad, hogy 
javaslatait az engedélyezés és a feltételek kialakítása során figyelembe vegyék. VKK I. 53-54. (2008) 
20 Az irányadó mutatót a hitelintézet eredménykimutatása alapján az alábbiak szerint számítják: a kapott kamat 
és kamat jellegű bevétel, valamint a fizetett kamat és kamat jellegű ráfordítás különbözete; és a bevételek 
forgatási célú részvényekből, részesedésekből (osztalékok, részesedések), kapott (járó) jutalék- és díjbevételek, 
pénzügyi műveletek nettó nyeresége és egyéb bevételek üzleti tevékenységből, valamint a fizetett (fizetendő) 
jutalék- és díjráfordítások, pénzügyi műveletek nettó veszteség különbözete összegének hároméves számtani 
átlaga. (Mkr 3. §.) 
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jövedelem esetén azt figyelmen kívül kell hagyni. Az alapmutató módszer szerinti 

tőkekövetelmény az így számított mutató 15 (α) százaléka.  

A tőkeszükséglet (Chernobai et al., 2007. 41.p.) alapján: 

n
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j
j

BIA

∑
=⋅= 1α  

Az alapmutató módszer előnye egyszerűségében rejlik, ugyanakkor hátránya, hogy 

korlátozottan érzékeny a bank specifikus jellemzőire (méret, forgalom stb.). 

A sztenderdizált módszer már jobban közelít a ténylegesen vállalt működési kockázathoz, 

ugyanis a bank tevékenységét nyolc üzletágra bontja és az üzletáganként számított bruttó 

jövedelemhez rendel hozzá különböző – 12-18 százalék közötti – súlyokat (β). 21 Ennél a 

módszernél is az elmúlt három év adataival számolnak, azzal az eltéréssel, hogy a negatív 

előjelű összegek is figyelembe veendők.  

A tőkeszükséglet (Chernobai et al., 2007. 42.p.) alapján a következő: 
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1.2. táblázat: Üzletágakhoz rendelt β tényezők  

Üzletágak Súlyok (β )

Lakossági közvetítő 12%

Lakossági banki üzletág 12%

Vagyonkezelés 12%

Kereskedelmi banki üzletág 15%

Ügynöki tevékenység 15%

Fizetési és elszámolási tevékenység 18%

Vállalati pénzügyek 18%

Kereskedés és értékesítés 18% 

Forrás: saját szerkesztés 

Az irányadó mutató üzletágankénti meghatározására jellemzően belső árazási módszereket 

(belső transzferárak) alkalmaznak. A sztenderdizált módszer esetében problémát jelenthet a 

szabályozói arbitrázs, azaz, hogy a tevékenységek üzletágakhoz rendelésekor a kedvezőbb 
                                                 
21 Az egyes tevékenységek üzletági besorolását VKK II. kötet 2. sz. Melléklet tartalmazza. 
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súlyozású kategóriába sorolják az egyes szolgáltatásokat. Mindezt úgy próbálják 

kiküszöbölni, hogy az intézményeknek részletes dokumentációt kell készíteniük a besorolás 

módjáról és kritériumairól. Itt alapvető elvárás az objektivitás és a naprakészség (adott üzletág 

irányadó mutatójának értéke bármikor, bármely múltbeli időpontra vonatkozóan előállítható 

kell, legyen). A sztenderdizált módszer alkalmazásának feltétele, hogy az intézmény gyűjtse a 

„lényeges veszteségadatait”. Hogy mi minősül lényegesnek, arról az intézmény belső 

szabályzatában rendelkezik. A hatékony kockázatkezelés és a belső tőkeszámítás 

szempontjából fontos, hogy a tényleges veszteséget okozó események mellett, nyomon 

kövessék a veszteséget végül nem okozó ún. „near miss” eseteket és a körülmények folytán 

végül nyereséget eredményező eseményeket is. A veszteségeket konzisztens, átfedésektől 

mentes adatbázisokban – megfeleltetve azokat  a bázeli eseménytípusoknak és üzletágaknak – 

kell dokumentálni. Hogy egy sztenderdizált módszert alkalmazó intézmény pontosan mit 

rögzít, arra nincs konkrét elvárás, azonban célszerű – különösen, ha fejlett módszer 

bevezetését tervezik – az AMA-t alkalmazó bankok számára előírt minimum 

követelményeket figyelembe venni (ld. később). További feltétel, a jelentési kötelezettség: az 

igazgatóság, az ügyvezetés és az (veszteség vagy a megteendő intézkedések által) érintett 

területek vezetőinek rendszeres és szükség esetén ad hoc tájékoztatása. Emellett az Mkr 5. §. 

(1) a. pontja értelmében évente legalább egy alkalommal a m�ködési kockázat kezeléséért 

felel�s szervezeti egységt�l független szervezeti egységnek (pl. bels� ellen�rzés) felül kell 

vizsgálnia a kockázatmérési, -kezelési rendszert.   

A sztenderdizált módszer alternatív változata, az ún. alternatív sztenderdizált módszer 

elsősorban a betétgyűjtésre és hitelnyújtásra – tehát a hagyományos kereskedelmi banki 

szolgáltatásokra – fókuszáló bankok számára lehet előnyös. Az ASA-t használó intézmények 

számára – bizonyos feltételek teljesülése esetén – a lakossági és a kereskedelmi banki 

üzletághoz a bruttó jövedelem helyett alternatív mutató használata engedélyezett, mely a 

nyújtott kölcsönök szerződés szerint fennálló – hitelkeretből lehívott és még nem 

visszafizetett – értékének (loans and advances,LA) összege. Az említett két üzletág 

tőkeszükségletének meghatározásakor e mutató hároméves átlagát kell meghatározni, majd az 

alábbi képletek szerint korrigálni m és β  értékével. (Chernobai et al., 2007. 43.p. alapján)  
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Ahol RbK  és CbK  a lakossági és kereskedelmi banki üzletág tőkekövetelménye, β a 

sztenderdizált módszer esetében már ismertetett súlyok értékeivel egyezik meg (12, illetve 

15%), m  értéke pedig 0,035. (Mkr. 6. §.) A PSZÁF abban az esetben engedélyezi e módszer 

alkalmazását, ha a hitelintézet irányadó mutatójának – bruttó jövedelmének – legalább 90 

százaléka a lakossági banki és a kereskedelmi banki üzletághoz kapcsolódik. Emellett a 

banknak bizonyítania kell azt is, hogy a vonatkozó üzletágak kihelyezéseinek jelentős részét 

magas nem teljesítési valószínűség (probability of default, PD) jellemzi.22 A fenti kritériumok 

teljesülése egyben azt is jelenti, hogy az intézmény magas bruttó jövedelme a magas 

hitelkockázati felárból származik, mely értelemszerűen magasabb hitelkockázati 

tőkekövetelményt jelent. Az ASA alkalmazásával pedig e magasabb hitelkockázati 

tőkeszükségletet, alacsonyabb működési kockázati tőke előírás „kompenzálja”. 

1.3.1. Fejlett mérési módszer 

A működési kockázat tőkekövetelményének meghatározására lehetőség van belső/fejlett 

modellekre (Internal/Advanced Measurement Approach, IMA, AMA) támaszkodva is. Ebben 

az esetben csak a Felügyelet által validált módszerek alkalmazhatók, amelyekre számos 

kritérium vonatkozik. Az intézményeknek igazolniuk kell, hogy valóban képesek a működési 

kockázat azonosítására, mérésére, ellenőrzésére és kezelésére. Alapvető elvárás a független 

működési kockázatkezelésért felelős szervezeti egység, melynek tevékenysége az átfogó és a 

napi szintű kockázatkezelési gyakorlatnak integráns részét kell, képezze. A sztenderdizált 

módszerhez hasonlóan itt is fontos szerepe van a megfelelő jelentési útvonalaknak, a belső 

riportoknak, a dokumentáltságnak és a rendszeres felülvizsgálatoknak. További lényeges 

kritérium, hogy a tapasztalatok függvényében a kockázat mérési és -kezelési rendszert 

folyamatosan fejlesszék, formálják, hogy az megfelelően tükrözze az intézmény kockázati 

profilját és alkalmas legyen megalapozott döntések támogatására, meghozatalára. Az AMA 

jóváhagyásához mennyiségi követelményeknek is meg kell felelni. Többek között a belső 

                                                 
22 „… a lakossági banki tevékenységének, illet�leg a kereskedelmi banki tevékenységének legalább ötven 
százaléka olyan kölcsönökb�l áll, amelyeknek a nem teljesítési valószín�ség értéke átlagosan eléri a 3%-os 
mértéket…” Mkr  6. § (3) b. 
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modellnek mind a várható, mind a nem várható veszteséget meg kell ragadnia és a tőkének 

egy egyéves időszak során a kis gyakorisággal bekövetkező, de nagy hatású eseményekre is 

fedezetet kell nyújtania, 99,9 százalékos konfidencia szint mellett. Ezen túl: „A működési 

kockázat mérésére alkalmazott rendszernek tartalmaznia kell négy kulcstényezőt: belső adat, 

külső adat, szcenárió analízis és belső és külső környezet változását tükröző tényezők.” (VKK 

II. kötet 83.) Ezenfelül a PSZÁF vizsgálja a felhasznált adatok minőségét és a kapcsolódó IT 

rendszerek megbízhatóságát.  

Az AMA keretében a kockázatmérésnek legalább öt éves múltbeli belső veszteségadatokon 

kell alapulnia (induláskor elfogadható a három éves gyűjtési idősor). A belső adatok gyűjtése 

veszteség adatbázisokban történik a fent már részben ismertetett elvek szerint, annyi 

eltéréssel, hogy a fejlett módszert alkalmazó bankoknak számos konkrét feltételnek kell eleget 

tenniük. A káradatbázisban rögzíteni kell egy bizonyos küszöbérték felett23   

� a kockázati eseményt, annak rövid leírását; 

� az esemény okozta veszteséget és annak egyéb hatásait, beleértve a kapcsolódó 

kockázatokat is, valamint a veszteség megtérülését; 

� az esemény bekövetkezésének helyét és idejét és 

� az eseményt észlelő/rögzítő nevét, az észlelés és a veszteség könyvelésének 

időpontját. 

A külső adatok származhatnak publikus adatforrásokból és az intézmény tagja lehet 

adatkonzorciumnak; felhasználásuk több célt szolgálhat. Egyrészt a kis valószínűséggel 

bekövetkező, ámde súlyos veszteséggel járó események megragadását teszik lehetővé, illetve 

kiegészítik a belső adatokat. Másrészt szolgálhatnak benchmarkként is. Harmadrészt pedig 

felhasználhatók a forgatókönyv elemzésekhez. Publikus adatforrás például a SAS működési 

kockázati veszteségadatokat tartalmazó adatbázisa (SAS OpRisk Global Data), melynek – 

hasonlóan a többi publikus adatbázishoz – hátránya, hogy nagyon magas küszöbérték feletti 

eseményeket tartalmaz (1 millió USD feletti káresemények kerülnek rögzítésre). A 

konzorcionális adatokat a résztvevők megállapodása szerinti gyakorisággal, formában és 

módon rögzítik. Hazánkban a Bankszövetség égisze alatt 2007 óta működik a Magyar 

Működési Kockázati Adatbázis (HunOR), melynek célja a magyar bankok közötti 

információcsere előmozdítása és a működési kockázattal kapcsolatos veszteségadatok 

gyűjtése a tőkekövetelmény meghatározása érdekében. A HunOR jelenleg 11 

                                                 
23 A hazai gyakorlatban 50.000 forint terjedt el. (HunOR küszöb) 
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tagintézménnyel működik, ezzel – mérlegfőösszeg alapján – a bankszektor több mint 50%-át 

lefedi. Hat nagybank24 tagja az adatkonzorciumnak.  

Az üzleti környezet és belső kontroll tényezők (Business Environment and Internal Control 

Factors, BEICFs) azokat a faktorokat ölelik fel, amelyek egyrészt meghatározzák a vállalat 

belső és külső üzleti körülményeit, másrészt a működési veszteségek mérséklésére és 

eliminálására  hivatottak. Az üzleti környezethez tartozik többek között az erőforrások – 

például a munkaerő – minősége és elérhetősége, a tevékenység kockázatossága és 

komplexitása, a jogi és szabályozói környezet, az ügyfelek összetétele stb. A kontrollok alatt 

ebben az esetben a működési kockázati események gyakoriságát és súlyosságát mérséklő, 

feltáró és megelőző jellegű folyamatokat értjük. A faktorok pedig e két terület változásának 

jelzésére irányulnak. Például a termékek számának növekedése, a bevételek növekedése üzleti 

expanzióra utal. Az üzleti környezeti és belső kontroll tényezők használata a gyakorlatban 

részben a kockázati önértékeléseknek, részben pedig a kockázati indikátorok alkalmazásának 

feleltethető meg. Hasznosságuk nem elsősorban a kockázat mérésében, számszerűsítésében 

mutatkozik meg, hanem általuk – a környezet és a kontrollok hatékonysága változásainak 

jelzése révén – a kockázati kitettség alakulása követhető nyomon.  

A szcenárió elemzés keretében elsősorban a szektor- és intézmény szintű extrém események 

modellezésére, megismerésére törekednek. Ugyanakkor elvárás a forgatókönyvekkel 

szemben, hogy hasznos információkkal szolgáljanak az intézmény egésze számára, tehát az 

extrém esetek nem élvezhetnek kizárólagosságot.  

A tőkekövetelmény – legfeljebb 20 százalékos – csökkentésére figyelembe vehető a 

biztosítás vagy egyéb más jogügylet.  

A szabályozás lehetőséget ad a módszerek kombinált implementálására. Az AMA 

alkalmazható együtt más módszerekkel, azzal a megkötéssel, hogy 5 éven belül minden 

szervezeti egységre, tevékenységre a fejlett módszert kell bevezetni; míg a két egyszerűbb 

módszer nem alkalmazható együttesen, csak egyesülés, felvásárlás esetén és ekkor is csak 

átmenetileg. 

Az egyszerűbb módszerek alkalmazásához lényegesen kevesebb kritériumnak kell 

megfelelni, ezért adaptálásuk költségei is alacsonyabbnak tekinthetők. Ugyanakkor a 

fejlettebb módszer hitelesebben tükrözi az intézmény által vállalt kockázatot, ezáltal – nyilván 

a kockázati kitettség függvényében – alacsonyabb tőkekövetelményt eredményez, tehát a 

                                                 
24 OTP Bank Nyrt. és K&H Bank nem tagok. 
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bevezetés magas költségei a kisebb tőkeszükséglet miatt várhatóan megtérülnek. A bevezetés 

költségei között a technológiai költségeket, a munkaerő és szakértői költségeket lehet 

kiemelni25, melyek elérhetik akár a több 10 millió forintos nagyságrendet is, így egyelőre a 

nagyobb intézmények számára lehet releváns kérdés, hogy alkalmazzák-e a fejlett mérési 

módszert. Homolya (2009) a világ – alapvető tőke nagysága alapján – 100 legnagyobb bank 

működési kockázati adatait elemezve, arra a következtetésre jutott, hogy minél nagyobb 

(mérlegfőösszeg) egy intézmény, annál fejlettebb módszert alkalmaz, ugyanakkor a 

jövedelmezőségi indikátorok (ROAE, ROAA) és a módszerválasztás között már nem áll fenn 

ilyen egyértelmű kapcsolat. Kimutatta, hogy a külső, közös adatbázisokban való tagság és a 

módszerek fejlettsége is erősen korrelálnak.  

A PSZÁF (2010b.) alapján Magyarországon „két intézmény rendelkezik engedélyezett 

fejlett mérési módszerrel26 és további két intézmény viszonylag megbízható, ám még nem 

validált belső modell segítségével számítja a tőkét, míg a többiek felügyeleti (alapmutató- és 

sztenderdizált) módszerekkel számolnak.”  

1.4. Működési kockázatok kezelése 

Hogy a bank a dinamikusan változó működési környezetben is képes legyen megfelelni a 

különböző érdekhordozók elvárásainak, elengedhetetlen a megfelelő kockázatkezelési 

struktúra kialakítása, fejlesztése és folyamatos felülvizsgálata. A kockázatkezelés első lépése 

az azonosítás, azaz annak meghatározása, hogy a bank milyen területeken milyen 

kockázatoknak van kitéve. Ezt követi az azonosított kockázat számszerű formában történő 

kifejezése, mérése. A kockázati kitettség mértékének meghatározása (mérés) után szükséges a 

preventív és korrektív jellegű intézkedések kidolgozása, illetve végrehajtása. Ezek az 

intézkedések a kockázatok kezelhető keretek között tartására – a kiváltó okok kezelésére és a 

potenciális veszteségek megelőzésére, mérséklésére – kell, hogy irányuljanak. A „kezelhető 

kereteket” a bank tulajdonosai és vezetése által meghatározott kockázati tolerancia szint fejezi 

ki. A kockázati tolerancia szint – vagy más néven kockázati étvágy, illetve kockázattűrő 

képesség – a kockázatvállalásnak az a felső határa, amelyet a bank képes és hajlandó 

felvállalni. Meghatározását a tőkeegyezmény második pilléje is előírja. Végül lényeges a 

                                                 
25 Saját kérdőívemben – így a mélyinterjúk során – eredetileg szerepelt a bevezetés költségeire (nagyságrend és 
területek) vonatkozó kérdés, azonban a legtöbb intézménynek nem volt rálátása ezekre, mert anyabanki szinten 
vásárolt szoftvereket használnak. A becslések nagybankoknál 100.000 – 500.000 eurós összeg közöttiek voltak. 
A bázeli egyezmény implementálásának költségeiről jó áttekintést ad Van Hoose (2007) Amerikai Egyesült 
Államok-beli adatai alapján végzett elemzése. 
26 2009. július 1-től az Erste és az Unicredit alkalmazza az AMA-t. 
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kockázatok monitoringja, melynek keretében nyomon követik a kockázatok és a kitettség 

alakulását, illetve megteszik a szükséges intézkedéseket, valamint figyelemmel kísérik ezen 

intézkedések megvalósulását.   

A működési kockázatra fókuszálva a kockázatkezelés alábbi lépéseit különíthetjük el 

egymástól, melyek szoros kapcsolatban (kölcsönhatásban) állnak egymással: 

� Veszteségadatok gyűjtése és elemzése (azonosítás és mérés) 

� Külső adatok felhasználása (mérés) 

� Kockázati önértékelések (azonosítás és mérés) 

� Forgatókönyvek kidolgozása (mérés és intézkedések) 

� Kockázati indikátorok (mérés, intézkedések és monitoring) 

A működési kockázattal kapcsolatos banki teendőket két kategóriába sorolhatjuk. A 

kockázatkezelés egyes lépéseit, mint például a veszteségadatok és a kockázati indikátorok 

gyűjtését és részben az önértékeléseket is decentralizáltan, szervezeti egységenként vagy 

üzletáganként, vagy egyéb más bontás szerint kijelölt felelősök végzik. A kockázatkezelés 

többi lépését, mint például a forgatókönyvek kidolgozása, a gyűjtött adatok elemzése és 

értékelése, a decentralizált kockázatkezelők munkájának kontrollja és értékelése pedig egy 

központi egység feladata, amelyet gyakran működési kockázati kontroll területnek neveznek. 

PSZÁF (2010a. 52-53. p.) megfogalmazásában: „A kockázati kontroll funkció célja nem a 

kockázatok minimalizálása, hanem annak biztosítása, hogy az intézmény a kockázatait 

megfelelően azonosítsa, mérje, kezelésükhöz a szükséges belső szabályozások rendszerének 

kialakításáról gondoskodjon, és rendszeresen megfelelő tartalmú jelentést készítsen annak 

érdekében, hogy a keletkezett kockázatok átláthatók legyenek, mértékük ne veszélyeztesse a 

folyamatos működést.” A disszertációban nem teszek éles különbséget a két terület között, 

mivel a téma szempontjából ennek nincs jelentősége.  

1.4.1 Azonosítás 

Az események és a kritikus területek azonosítását szolgálják a veszteségadatbázisok és a 

rendszeresen végzett kockázati önértékelések. A bankok – a jogszabályoknak megfelelően – a 

veszteségadatokat üzletágakba és veszteségkategóriákba sorolják. Minden banki területet, 

tevékenységi csoportot figyelni kell, és veszteség fellépése esetén részletes jelentést kell 

készíteni a kár körülményeiről: a veszteség helyéről és idejéről, mértékéről, gyakoriságáról 
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stb. A kockázati eseményekhez hozzá kell rendelni a felelősöket. Az adatbázisok „feltöltése” 

jelenti az első lépést a hatékony kockázatkezelési módszertan kialakításában.  

A kockázati önértékelés a feltárt működési kockázati tényezők kvantitatív és kvalitatív 

elemzését jelenti. A működési kockázat kezeléséért felelős banki munkatársak – vagy felkért 

külső szakértők – jellemzően kérdőívek alapján, interjúkat folytatnak a bank szervezeti 

egységeinek és/vagy üzletágainak munkatársaival. Lényeges, hogy a válaszadók az adott 

egységet, területet átfogóan, alaposan ismerjék, hiszen csak így biztosítható, hogy a 

kérdésekre adott válaszok megbízhatóak legyenek. Az „önminősítés” keretében a bankok 

megvizsgálják, hogy az egyes veszteségtípusok által milyen mértékben (gyakoriság és 

kárnagyság) érintett az intézmény, értékelik az elszenvedett veszteségeket és becsléseket 

készítenek a jövőre vonatkozóan. Meghatározzák, hogy adott esemény mekkora 

valószínűséggel27 következik be, illetve hogy várhatóan mekkora veszteség28 kapcsolódik az 

egyes eseményekhez és elemzik a kockázati tényezők közötti kölcsönhatásokat. 

Megvizsgálandó, hogy az intézmények milyen kockázat megelőzési és csökkentési 

technikákat alkalmaztak az egyes esetekben és azok mennyire voltak hatékonyak.  

Az önértékelés és az önértékelés rendszeres (legalább éves) felülvizsgálata során 

megállapított tényeknek és leszűrt következtetéseknek a kockázatkezelési rendszer és 

módszertan fejlesztésére kell irányulnia. A kockázat hatékony kezelése feltételezi az elemzés 

során felhasznált információk megbízhatóságát és a felső vezetés támogatását. A kockázati 

önértékelés eredményeit azonban kellő óvatossággal kell kezelni, mert előfordulhat, hogy a 

résztvevők „panaszfórumként” értékelik a felmérést (minden – rendszerekkel, 

alkalmazásokkal, beosztottjaikkal és vezetőikkel kapcsolatos – problémájukat „rázúdítják” a 

kérdezőre) vagy nem veszik elég komolyan a kérdéseket. Watchorn (2007) szerint problémát 

jelent, hogy a válaszadók jellemzően tartózkodnak a szélső értékek megjelölésétől. Egyrészt, 

mert a magas érték, magasabb tőkekövetelményt jelent, másrészt pedig, az esetleges 

bizonytalanság elrejtése a „középértékek” megjelölése felé tereli őket. 

                                                 
27 Egy lehetséges kategorizálás a következő: ritka –10 évenként, nem valószínű – évente egyszer, valószínű – 
fél/negyedévente, nagyon valószínű – havonta egyszer, gyakori – hetente, nagyon gyakori – hetente többször. 
28 A veszteségek lehetséges besorolása a következő (forintban): elhanyagolható – 50.000 alatt, nem jelentős – 
50.000 - 500.000, alacsony – 500.000 - 3.000.000, közepes – 3.000.000 - 10.000.000, jelentős – 10.000.000 - 
50.000.000, magas – 50.000.000 - 500.000.000, kiemelkedő – 500.000.000 - 2.500.000.000, katasztrofális – 
2.500.000.000 felett. 
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1.4.2. Mérés 

A működési kockázat számszerűsítése elsősorban az elszenvedett veszteségekhez, a 

veszteségadatbázishoz kötődik; másodsorban – figyelembe véve a rendelkezésre álló 

adatmennyiség jelentette korlátot – külső adatokra támaszkodva határozható meg a kockázati 

profil. Az elmúlt bő másfél évtizedben számos szerző foglalkozott a működési kockázat 

modellezésével, számszerűsítésének problémakörével és tett javaslatot megfelelőnek vélt 

kockázatkezelési technikák kialakítására. A kockázati kitettség meghatározására, mérésére a 

módszerek két csoportját különíthetjük el: a top-down és bottom-up módszereket.  

A top-down módszerek makro szinten számszerűsítik a veszteségeket, anélkül, hogy 

részletesen azonosítanák az eseményeket és annak okait. E megközelítés előnye viszonylagos 

egyszerűségében rejlik, emellett nem igényel robosztus veszteségadatbázist. Chernobai et al. 

(2007) ide sorolja a kitettség indikátor alapú megközelítéseket, a szcenárió elemzéseket és a 

stressz teszteket, de itt említhetők meg a CAPM mintájára vagy a működési tőkeáttételre 

alapozott módszerek is.  

A bottom-up megközelítések mikro szinten ragadják meg a kockázatot és az események 

azonosítására helyezik a hangsúlyt, ami egyben e módszerek nagy előnyét jelenti. Itt alapvető 

feltétel konzisztens káradatbázisok megléte, amelyekre építve kidolgozhatók a különböző 

matematikai-statisztikai modellek. Ebbe a csoportba sorolhatók többek között a Bayes-háló 

alapú alkalmazások, a többváltozós statisztikai modellek, a parametrikus veszteség eloszlási 

modellek vagy az extrémérték elméleten alapuló technikák. Azt mondhatjuk, – figyelembe 

véve a szabályozói követelményeket és a gyakorlati lehetőségeket, – hogy e módszerek 

valamilyen kombinációja eredményezi a kockázat megfelelő modellezését. Az AMA-t 

alkalmazó vagy alkalmazni tervező intézmények belső és külső adatokra támaszkodva építik 

fel a különböző kockázat mérési modelljeiket, melyekkel szemben elvárás, hogy hitelesen 

(99,9%-os konfidencia szint) tükrözzék a kockázati kitettséget.  

Nézzük meg röviden – a teljesség igénye nélkül – a fent említett megközelítéseket!  

A működési kockázati kitettséget több tényező (kulcs kitettségi indikátorok, key exposure 

indicators, KEI) is kifejezheti, melyek alkalmassága mellett és ellen számos érv 

sorakoztatható fel. A bruttó jövedelem mellett, a tranzakciók száma, az alkalmazottak száma 

vagy a működési költségek is összefüggésbe hozhatók a működési kockázattal.  Shih – 

Samad-Khan – Medapa (2000) a vállalat mérete (eszközök, bevételek, alkalmazottak száma) 

és a működési kockázathoz köthető veszteségek között – nem meglepő módon – erős 
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korrelációt fedeztek fel. Lényegében a működési kockázat mögé allokált tőke 

meghatározására alkalmazható alapvető mutató módszer és a sztenderd, valamint az alternatív 

sztenderd módszerek is a top-down megközelítések egyikeinek tekinthetők.  

A szcenáriók olyan potenciális események, amelyek bizonyos valószínűséggel 

bekövetkezhetnek a jövőben. A stressz tesztek a forgatókönyveken belül szűkebb kategóriát 

képviselnek, amelyek jelentős kitettséget (nagyon ritka és tetemes veszteséggel járó esemény, 

mint például a Barings Bank esete) feltételezve tesztelik az intézmény ellenálló képességét, 

sebezhetőségét. A szcenárió elemzés keretében különböző – többnyire a kis gyakorisággal 

bekövetkező, ámde súlyos következményekkel járó – események kiváltó okait és lehetséges 

hatásait veszik számba.  Az elemzés keretében jellemzően egy – mind az intézményt, mind a 

működési környezetet jól ismerő – szakértőkből álló csoport számba veszi azokat a 

potenciális jövőbeni változásokat (stresszhelyzetek, szabályozási környezet változása, 

stratégiaváltás), amelyek befolyásolják az intézmény tevékenységét, céljait, beleértve a vállalt 

kockázatot is. A prioritást – akár bekövetkezési valószínűségük, akár súlyosságuk vagy egyéb 

más szempont szerint – élvező lehetőségeket és azok lehetséges következményeit, hatásait 

részletesen elemzik és meghatározzák azokat a „tényezőket”, amelyek jelzik, ha valamelyik 

szcenárió keretében felvázolt tendenciák várhatók a jövőben. Ezt a folyamatot segíthetik a 

kockázati térképek, melyek üzletáganként vagy termékcsoportok mentén (vagy egyéb más 

szempont szerint) kiemelik a kritikus kockázatokat, alapot képezve a lehetséges szcenáriók 

kidolgozására.  

A forgatókönyvek kiemelkedő jelentősége a potenciális veszélyek, a komplex események, a 

tevékenység kritikus pontjainak feltárásában, valamint a döntéstámogató szerep kapcsán 

mutatkozik meg. A szcenárió elemzés során nem csupán a lehetséges változásokat és azok 

hatásait értékelik, hanem kidolgozzák a változásokra adható válaszokat, a preventív és 

korrektív jellegű intézkedéseket is.  

Léteznek olyan megközelítések, amelyek a forgatókönyv elemzésre épülő belső modelleket 

(Scenario based Advanced Measurement Approach, SbAMA) alkalmasnak tartják a 

tőkekövetelmény meghatározására. Röviden összefoglalva Scandizzo (2006) és AMA 

Working Group (2003) alapján a forgatókönyv alapú mérési módszer olyan „jövőorientált” 

megközelítés, amely illeszkedik a gyorsan változó üzleti-működési környezethez és támogatja 

a proaktív kockázatkezelési kultúrát. Lényege, hogy szakértőkre, belső és külső adatokra, 

adatbázisokra támaszkodva különböző szcenáriókat határoznak meg. Az egyes szcenáriókhoz 

hozzárendelik azok bekövetkezési valószínűségét (gyakoriság eloszlás) és a bekövetkezés 
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esetén valószínűsíthető veszteség nagyságát („súlyosság” eloszlás). Mind a szakirodalomban, 

mind a gyakorlatban jellemző, hogy előbbit szimmetrikus eloszlásokkal (legtöbbször Poisson-

eloszlással vagy binomiális eloszlással), utóbbit pedig aszimmetrikus, vastagszélű 

eloszlásokkal (például lognormális vagy extrém érték eloszlással) modellezik. A cél, hogy 

ezekből az eloszlás és szórás adatokból valamilyen módszerrel (például Monte-Carlo 

szimuláció segítségével) meghatározzák az aggregált potenciális veszteség eloszlást, ami 

kifejezi az intézmény kockázati profilját, ez alapján pedig meghatározható a szükséges tőke. 

A szcenárió alapú tőkeszámítás előnye, hogy figyelembe veszi a súlyos események utáni 

beavatkozás (pl: szigorúbb és gyakoribb ellenőrzések) jótékony hatásait.  

Hajnal et al. (2007) az Intesa Sanpaolo Csoport (CIB Bank anyabankja) gyakorlatát mutatja 

be. A bankcsoport működési kockázatainak modellezésére veszteségeloszlás alapú módszert 

(LDA) alkalmaz, melynek részét képezik a forgatókönyvek. Véleményük szerint egyedül a 

szcenárióelemzés képes megragadni az extrém értékek hatását, illetve a jövőbeni 

kockázatokat jelentősebb szervezeti és környezeti változások esetén.   

A szcenárió elemzés előnyei mellett meg kell említenünk annak hátrányait, korlátait is, 

amely miatt az általa nyert eredmények fenntartással használandók. Watchorn (2007) szerint a 

szakértői becslések a szakértők képességeinek, tapasztalatainak függvényében és az 

alkalmazott leegyszerűsítések miatt, pontatlanok és szubjektívek lehetnek. Ezen túlmenően a 

felhasznált input adatok minőségének biztosítása (visszacsatolások, négy szem elve) 

költséges.  

Ahogy fentebb említettük a top-down megközelítések közé tartoznak még azok a 

módszerek, amelyek a CAPM és a működési tőkeáttétel alapján próbálják megragadni a 

kockázatot. Előbbi működési kockázatra történő alkalmazása esetén azzal a feltevéssel élnek, 

hogy e kockázat is kifejezhető a β által (várható biztonsági kockázati prémium – expected 

security risk premium). Azonban maga a szerző (Van den Brink, 2002) is elismeri, hogy a 

számos megkötés és korlát miatt az eredmények fenntartásokkal kezelendők. Működési 

tőkeáttételen alapuló modellek üzletáganként vizsgálják a működési költségek és az összes 

eszköz közötti korrelációt, és az erre illesztett modellek segítségével kísérlik meg 

számszerűsíteni a működési kockázatot.  

A bottom-up megközelítések közül a gyakorlatban leginkább a veszteségeloszlás alapú 

megközelítések (Loss Distribution Approach, LDA) alkalmazása terjedt el. Ezek célja, hogy – 

múltbeli tapasztalatokra (belső és külső adatok) építkezve – meghatározzák az időegységre 
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jutó összveszteség nagyságát (aggregált veszteség). Az SbAMA-hoz hasonlóan jellemzően itt 

is az egyedi események29 gyakorisági és súlyossági eloszlásfüggvényeiből indulnak ki, ezek 

konvolúciója adja az aggregált eloszlást. Első lépésben ki kell választani azt az eloszlás 

függvényt, illetve eloszlás családot, mely a legmegfelelőbben írja le az esemény gyakoriságát 

és súlyosságát (modellszelekció), majd a realizált veszteségadatok alapján a paraméterbecslés 

és az illeszkedésvizsgálat következnek.  Végül a teljes veszteség eloszlásának 

meghatározására kerül sor. Erre a célra használt legismertebb módszerek a Monte Carlo 

szimuláció és a Panjer-rekurzió.  

A Bayes-háló alapú megközelítések alkalmazási területe rendkívül széles: orvosi 

diagnosztika, hadászat, telekommunikáció, pénzügyi döntések. Ennek oka, hogy a bayesi 

hálók lehetőséget teremtenek a bizonytalanság és a komplexitás kezelésére, melyek a 

működési kockázatot nagymértékben jellemzik. Az adatok korlátos rendelkezésre állása és a 

kockázati tényezők közötti komplex interakciók miatt hasznos eszközei a kockázat jobb 

megismerésének és kezelésének. Alkalmasak a belső és külső veszteségadatok, valamint a 

szakértői vélemények egyesítésére, elemzésére és következtetések levonására. A témáról 

bővebben ír Peters – Sisson (2006), Carvalho et al. (2008) vagy Neil et al. (2009).  

A működési kockázat számszerűsítése komoly kihívást jelent, különösen, ami a ritka, extrém 

eseményeket jelenti. Ezek megragadását teszik lehetővé az extrém érték elméleten (Extrem 

Value Theory, EVT) alapuló modellek, melyek többnyire arra a feltevésre épülnek, hogy a 

jövőben bekövetkezhet olyan esemény, amelynek hatásai akár igen súlyosak is lehetnek és 

felülmúlják a korábban tapasztaltakat. Többek között Chavez-Demoulin et al. (2006) és 

Gourier et al. (2009) ír az EVT modellek alkalmazásáról.  

A fenti módszerek akár egyedi, akár kombinált alkalmazásával kapott eredmények 

mindenképpen fenntartásokkal kezelendők és szükséges mellettük más eszközök 

igénybevétele is. Ennek legfőbb oka, hogy az adatok megbízhatósága és relevanciája, 

valamint a megfelelő mintanagyság kritikus szempontok a modellalkotásban, a kockázat 

számszerűsítésében. Azonban, ahogy több szerző, így például Homolya – Benedek (2007) is 

megállapítják „…a múltbéli adatokból, kismintán építkező módszer torz értékeket (túl- vagy 

                                                 
29 Leggyakrabban a bázeli javaslatnak megfelelő kategorizálással találkozhatunk: üzletáganként (8 db) és 
eseménytípusonként (7 db) kialakított csoportok. Lényeges, hogy minden eseményt besoroljanak, ugyanakkor 
egy esemény csak egy csoporthoz tartozzon. 8 x 7 = 56 kategória, melyek adatokkal való feltöltése problémás 
lehet a működési kockázat sajátosságai miatt. Előfordulnak olyan kategóriák, amelyekhez kapcsolódó esemény 
nem következik be adott intézmény keretein belül, emellett azon csoportok száma sem elhanyagolható, melyek 
kis elemszámmal jellemezhetők. Így érdemes – tőkeszámítás esetében – megfontolni egyes csoportok 
összevonását. A hazai gyakorlatban – szem előtt tartva a torzítások elkerülését – inkább az üzletágak 
összevonása terjedt el és az eseménytípusonkénti csoportok szerinti bontást alkalmazzák. Gáll – Nagy (2007)  
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alulbecslést) eredményezhet.” A hazai helyzetről Gáll – Nagy (2007) is hasonlóan 

vélekednek, hangsúlyozva a következő akadályokat: kevés a megfigyelt időszakok száma, az 

adatok következetes gyűjtése rövid múltra tekint vissza, egyes események száma zérus vagy 

ahhoz konvergál (adatbázis lassú bővülése), modellszelekciós problémák.  

Chernobai et al. (2007) kiemelik a megbízható adatok és idősorok hiánya miatti 

problémákat, melyek gátat szabnak a megbízható modellek kialakításának. E hiányosságok 

áthidalására három eszközt látnak: belső adatok kiegészítése külső adatokkal, veszteség-

közeli (near miss) események gyűjtése, szimulációk és becslések. Mindhárom eszköz elterjedt 

a gyakorlatban, azonban ennek ellenére sem beszélhetünk olyan pontosságú mérésről a 

működési kockázat esetében, mint a hitel- vagy a piaci kockázatok kapcsán.  

Dahen – Dionne (2010) is megerősítik a belső adatokkal kapcsolatos problémákat. 

Véleményük szerint a külső adatforrások alkalmasak lehetnek ezek feloldására, azonban 

fontos a közös nevező megteremtése. Amennyiben egy intézmény külső adatokra, 

szcenáriókra és kockázati indikátorokra támaszkodik kockázati kitettsége előrejelzésére, 

lényeges kérdés, hogy miként veszi figyelembe a különböző módszerek szolgáltatta adatokat, 

információkat. Nem mindegy ugyanis, hogy a külső adatbázisból származó adatok milyen 

méretű, profilú intézmények átlagadatait tartalmazzák. A szerzőpáros kísérletet tesz a cikkben 

a külső adatok belső adatokkal való egyesítésére, az integrált működési kockázat kezelési 

rendszer kialakítására. A különböző forrásokból származó adatok egyesítésével foglalkozik 

többek között Shevchenko – Wüthrich (2010), Agostini et al. (2010) vagy a hazai 

szakirodalomban Szabolcsné (2009). 

A kockázat számszerű kifejezése mellett fontos, hogy azt valamilyen (elvárt, tervezett) 

referenciaértékhez viszonyítani tudjuk. Ennek kifejezésére szolgál a kockázati tolerancia 

szint, melynek nyomon követésével keretek között tartható a kockázati kitettség. E tolerancia 

szint tartalmazhat mennyiségi, számszerűsíthető és minőségi elemeket. Előbbire példa a 

stresszhelyzetekben maximálisan vállalható veszteség, a különböző limitek, a kulcs kockázati 

indikátorok vagy a jövedelmezőség adott mértékű volatilitása, míg a megcélzott ügyfélkör 

vagy régió minőségi tényezőkként értelmezhetők.  

1.4.3. Intézkedések 

A kockázatkezelés további fajsúlyos kérdése, hogy milyen preventív és korrektív jellegű 

intézkedések tehetők. A működési kockázatra visszavezethető események bekövetkezési 

valószínűségének redukálását szolgálják többek között az alábbiak: 
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� Humánpolitikai intézkedések, amelyek az emberi erőforráshoz köthető 

események számát, súlyosságát mérsékelhetik, például: munkakörrel való azonosulás 

elősegítése, belső oktatás, munkakörök és felelősségek pontos meghatározása és 

elkülönítése stb. 

� Belső kontrollrendszerek, amelyek a jogszabályok és a belső szabályzatok 

betartására, a prudens működés feltételeinek való megfelelésre irányulnak. 

� Banki infrastruktúra rendszeres karbantartása, amely a megelőzést, a 

problémás vagy elavult eszközök meghibásodás előtti cseréjét célozza. 

� Üzletmenet folytonossági és Vészhelyzet tervek (Business Continuity Plan – 

BCP és (Disaster Recovery Plan – DRP), amelyek a folyamatos és zavartalan 

üzletmenet biztosítását szolgálják azáltal, hogy felkészítik a bankokat a váratlan 

helyzetek gyors kezelésére. Mindez magában foglalja tartalék berendezések, háttér 

rendszerek és alternatív hálózatok működtetését. 

� Fizikai védelmi intézkedések, amelyek a külső behatolókkal szemben 

nyújtanak védelmet, például: integrált épületfelügyeleti rendszer, behatolás védelem, 

kártyás be- és kiléptető rendszer, jelszavas rendszerek. 

Az előrejelzésnek is nagy szerepe van a hatékony kockázatkezelésben, a kockázat 

monitoringban. A kockázati étvágy alakulásának nyomon követése a problémák időben – 

lehetőleg még a bekövetkezés előtt – történő észlelését kell, eredményezze. Emiatt különösen 

fontos, hogy a kockázattűrő képesség kifejezésére milyen mutatót, tényezőt választ az 

intézmény. Kézenfekvő és alkalmas eszközözök erre a célra az eddig kiaknázatlan kockázati 

indikátorok. A kockázati indikátorok olyan pénzügyi vagy operatív, statisztikai 

mutatószámok, amelyek kifejezik egy bank kockázati pozícióját, ezért – indikátortól függően 

– napi, heti, havi, negyedéves illetve éves gyakorisággal nyomon követendők és 

felülvizsgálandók. A kockázati mutatókkal szemben számos kritériumot támasztanak a 

szakemberek. Többek között fontos a gyűjthetőség, a költséghatékonyság, a kifejező erő és az 

objektivitás. Jellemzően a bankok több tíz kockázati mutatót számolnak, azonban ezek közül 

csak néhány (10-25) válik – nagyfokú kockázatérzékenysége miatt – kulcsfontosságúvá (key 

risk indicators, KRI). E témába a dolgozat 4. fejezete nyújt részletes betekintést.  

A kockázatvállaláshoz kapcsolódó jelentések, a felső vezetés rendszeres tájékoztatása, a 

visszacsatolások a működési kockázat kezelésnek szerves részét képezik. A VKK III. része 
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értelmében – jogszabályi előírás alapján – legalább évente, nagyobb szervezetek esetében 

pedig legalább negyedévente jelentést kell készíteni az intézmény vezető testülete számára.30 

1.5. Hazai helyzetkép31 

A tőkemegfelelési direktívával harmonizáló hazai jogszabályok 2008 januárjától léptek 

életbe. 2008 volt tehát az első év, amikor a tőkeképzés során a működési kockázattal is 

számolniuk kellett a bankoknak. Ugyan a nagybankok, illetve a nemzetközi bankcsoportok 

tagjai közül többen már korábban figyelembe vették e kockázattípust belső tőkeallokációs 

vagy teljesítményértékelési célból, ennek ellenére számukra is nagy kihívást jelentett az 

„éles” alkalmazás.  

A Felügyelet hazai tapasztalatokról (a belső tőkemegfelelés felügyeleti felülvizsgálati és 

értékelési folyamata, Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) készített 

beszámolója alapján elmondható, hogy a belső tőkekövetelmény – amelyet az esetek 

többségében a Felügyelet felülbírált és pótlólagos tőkeképzését32 írta elő – minden esetben 

meghaladta a szabályozói tőkeszükségletet. Ez részben abból fakad, hogy előbbi esetében 

minden releváns kockázatot figyelembe kell venni, utóbbi pedig csupán a hitel-, a piaci- és a 

működési kockázat mögé allokált tőkét foglalja magában. (PSZÁF, 2010b.) 

A vizsgálat (SREP) során megállapították, hogy az egyes intézmények által alkalmazott 

módszerek sokfélék és eltérő igényességűek, valamennyi bank tervezi azok fejlesztését. Nem 

jellemző a bankok közötti párbeszéd, az intézmények nem ismerik egymás kockázatkezelési 

gyakorlatát, a belső tőkeszámítást inkább tekintik felügyeleti elvárásnak, mintsem üzleti 

célokra alkalmas megközelítésnek. (PSZÁF, 2010b.) Ennek a megállapításnak némileg 

ellentmond – legalábbis ami a működési kockázatot illeti – hogy a gyakorló szakemberek 

számára rendszeresen szerveznek kérdéseik megvitatására is lehetőséget kínáló programokat 

(pl.: Bankárképző – OpRisk Klub). Emellett jellemző a HunOR tagok közötti együttműködés, 

                                                 
30 A bank vezető testülete, felső vezetése két lényeges funkciót mindenképpen el kell, hogy lásson: felügyelés 
(supervision)  és irányítás (management). Ez a nagyobb intézmények esetében két részre tagolódik: előbbi 
szerepet jellemzően a felügyelő bizottság és/vagy az igazgatóság tölti be (management body); utóbbi az operatív 
irányítást foglalja magába és jellemzően az ügyvezetéshez (senior management) kapcsolódik, mely a 
management body-nak alárendelve működik. (VKK III. kötet 220.) 
31 A fejezetben elsősorban a nagybankokra fókuszálok. Az elemzés alapját a PSZÁF prudenciális jelentései, az 
intézmények kockázati jelentései és a saját kérdőíves felmérés, valamint a mélyinterjúkon elhangzottak adják. 
32 A felügyeleti korrekció mértéke 2009-ben mindössze 4 százalék volt, azaz a felülvizsgálat utáni tőke 4 
százalékkal haladta meg a bankok által eredetileg meghatározott belső tőkekövetelményt. (PSZÁF, 2010b.) 
2010-ben már magasabb volt ez az érték: „a Felügyelet a szabályozói minimum fölött átlagosan 16%-os többlett-
tőkekövetelményt írt elő.” PSZÁF (2011) 
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eszmecsere, melynek nem titkolt célja a közös nyelv kialakítása, hogy közösen elfogadott 

működési kockázatkezelési standardokat alakítsanak ki és alkalmazzanak a gyakorlatban.  

Hogy képet kapjunk a bankok működési kockázat kezeléséi gyakorlatáról, támaszkodhatunk 

kockázati jelentéseikre, melyet a 234/2007 kormányrendelet alapján a hitelintézeteknek közzé 

kell tenniük. Működési kockázattal kapcsolatban nyilvánosságra kell hozni a 

tőkekövetelmény meghatározására szolgáló módszereket (AMA-t alkalmazó bank esetében a 

módszer leírását) és a tőkekövetelmény összegét. Természetesen bizalmas információkat nem 

tartalmaznak a jelentések, a diplomatikus fogalmazás (általánosságok és jogszabályi 

megfelelés hangsúlyozása) és a konkrétumok kerülése jellemzi azokat. A hazai intézmények 

kockázati jelentései nagybankok esetében elég terjedelmesek, 20-40 oldal körüliek. A 

kockázati jelentésekből kiderül, hogy hazánkban 2009. július 1. óta az Erste és az Unicredit 

alkalmazza a fejlett módszert működési kockázata tőkekövetelményének meghatározására, 

mellettük két intézmény (Budapest Bank és CIB) jelezte azon szándékát, hogy a közeljövőben 

benyújtja engedélykérelmét a fejlett módszer alkalmazására. Ezek és további három nagybank 

jelenleg (2010-ben) a sztenderd módszert alkalmazzák a működési kockázatok esetében. Az 

OTP Bank pedig – tekintettel profiljára és az ebből fakadó „nagymértékű” hitelkockázatra – 

az alternatív sztenderd módszerrel számolja tőkeszükségletét.  

Tőkemegfelelés tekintetében Homolya (2011) nyújtja a legaktuálisabb képet. Az elemzés 

szerint „az elmúlt hároméves időszak alapján megállapítható, hogy a hazai bankrendszer 

működési kockázati tőkekövetelménye a teljes tőkekövetelményhez képest szignifikáns.” 

2011 első negyedévének végén a működési kockázat tőkekövetelménye (mintegy 150 milliárd 

forint) a rendelkezésre álló szavatoló tőkéhez viszonyítva körülbelül 6,5 százalékos arányt tett 

ki. Ez meghaladja a realizált veszteségeket (2010 végéig 35 milliárd forint).   

PSZÁF (2011) alapján a bankok tőkekövetelményének megoszlása közelítőleg a következő: 

hitelkockázat: 85,5%, működési kockázat: 11%, piaci kockázat 3%, egyéb kockázatok: 0,5%. 

Az elmúlt két évben a hitelkockázat tőkekövetelményének össztőkén belüli aránya 

mérséklődött 2-3 százalékkal, ezzel párhuzamosan a piaci és a működési kockázatok 

tőkeszükségletének aránya pedig növekedést mutatott.  

1.5.1. Felmérés eredményei 

Saját felmérésem során téziseim alátámasztása mellett törekedtem a hazai gyakorlati 

sajátosságok megismerése, mely lehetőséget teremtett a működési kockázat elméleti 

szakirodalmának valós helyzetekkel való összevetésére és kritikai értékelésére. A kérdőív 1-6 
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kérdései33 vonatkoztak a hazai gyakorlat felmérésére. Az eredmények az alábbiakban kerültek 

összegzésre, értékelésre. Az általam megkérdezett nagybankok közül csupán egy intézmény 

számolt be arról, hogy korábban egy terület, szervezeti egység tevékenysége sem fedte le a 

működési kockázatok kezelését.34 A kisbankok esetében korábban nem foglalkoztak célzottan 

a működési kockázatok kezelésével. A többi válaszadó elmondta, hogy vagy a belső 

ellenőrzés, vagy a compliance terület foglalkozott a „problémával”. Elsősorban az üzletmenet 

folytonosságát befolyásoló tényezőkre fókuszáltak, azaz dokumentálták az ilyen jellegű 

káreseményeket. Emellett a kontrolltevékenységeknek jutott kiemelt szerep a kockázatok 

mérséklésében. Egy intézménynél e kontrollok eredményességének mérésére indikátorokat – 

kvázi KRI-ket – is alkalmaztak.  Mindezt lényegében azok a jogszabályi változások idézték 

elő, melyek megkövetelték a pénzügyi intézményektől üzletmenetük folytonosságának 

biztosítását és erre vonatkozó tervek készítését. (Hpt. 13/C. §.) Ezek a kezdeményezések és az 

adatok – mivel csak részlegesen, egy-egy területre fókuszálva fedték le a működési 

kockázatokat – csak erősen korlátozottan voltak alkalmasak arra, hogy rájuk építve alakítsák 

ki az önálló működési kockázat kezelésért felelős szervezeti egységet, csoportot és hogy 

megfeleljenek a megváltozott jogszabályi előírásoknak, valamint felügyeleti elvárásoknak. 

Természetesen hasznosnak tekinthető, hogy korábban is tudatosan foglalkoztak a működési 

kockázatokkal, mely mindenképpen magasabb szintű kockázati tudatosságra utal. Emellett 

nem elhanyagolható szempont, hogy az új terület így némi iránymutatást kaphatott a korábbi 

tapasztalatok alapján.  

Az interjúk során a válaszadók valamennyien az anyabanki döntést, nyomást jelölték meg 

elsődleges érvként a módszerválasztást tekintve. A fejlettebb módszert alkalmazóknál 

szempont volt az alacsonyabb tőkekövetelmény, míg az egyszerűbb módszert választók arra 

hivatkoztak, hogy nem álltak/állnak készen az AMA bevezetésére, nem teljesítik annak 

alkalmazásához szükséges feltételeket.35 Személyes benyomásom az, hogy a feltételek 

teljesítése egyikük számára sem lesz egyszerű feladat és a tervezett határidők nem vagy 

nehezen lesznek tarthatók. Az anyabanki nyomás és a helyi felső vezetés „tehetetlensége” 

gyakran azt eredményezi, hogy a csoportszintű módszerektől nem térnek el kellő mértékben 

(megfelelve a helyi sajátosságoknak és az itteni működési környezetnek) a bankok, azonban a 

hazai sajátosságok figyelembe vételének igénye, követelménye egyre markánsabban jelenik 

meg. PSZÁF (2010b.) szerint sok esetben csoport szintű módszereket alkalmaznak a bankok, 

                                                 
33 1. sz. Melléklet 
34 1. sz. Melléklet: Kérdőív 3. kérdés. 
35 1. sz. Melléklet: Kérdőív 2. kérdés. 
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melyek alkalmazása során a hazai, helyi vonatkozásokat még nem veszik figyelembe és 

„alkalmazóik nem igazán ismerik, s gyakran mintegy „fekete dobozként” használják azokat”. 

A jelenleg bevált gyakorlat, hogy a második pillér keretében egy – az első pillérnél – 

magasabb konfidencia szintet határoznak meg, a 99,9 helyett például 99,95 vagy 99,99 

százalékos szintet. A PSZÁF azonban egyre nagyobb hangot ad azon elvárásának, hogy ennél 

kifinomultabb – ország-specifikus elemeket tartalmazó – megközelítések alkalmazását tartja 

szükségesnek a belső tőkekövetelmény meghatározására.  

A jelenleg nem fejlett módszert alkalmazó nagybankok gazdasági tőkeszükségletüket 

változatos formában határozzák meg. Van, aki – tudatosan készülve az AMA-ra (1 éven belül 

tervezi bevezetni) – statisztikai módszerekkel határozza meg tényleges kitettségét és 

tőkeigényét és van, aki a bruttó jövedelemre építő komplexebb megközelítést alkalmaz, de 

van ahol egyáltalán nincs különbség a két pillér tőkekövetelmény számítási módszere között. 

A kisebb intézményeknél nincs eltérés a két pillér számítási metódusa között, ugyan 

hozzávetőleges kalkulációk készülnek, de ezek elsősorban belső célokat szolgálnak.  

Kérdőívem 4. kérdése a szabályozás implementálásával kapcsolatos, illetve a felkészülés 

során jelentkező lehetséges problémákkal foglalkozott. Eredményeim az 1.7. ábrán láthatók. 

Az anyabankkal való együttműködés – két nagybank kivételével – minden esetben 

gördülékeny volt, az intézmények komoly támogatást kaptak az anyaintézménytől mind a 

módszerek implementálásában, mind a szükséges szaktudás és ismeretek megszerzésében, 

mind a szabályok értelmezésében. A válaszadók többsége a bevezetés költségeit csekélynek 

ítélte, mely elsősorban azzal magyarázható, hogy a költségek jelentős részét az anyabank 

fizette (technikai fejlesztések, szoftverek megvásárlása). A szaktudás hiánya kismértékben 

jellemző, a korlátozott emberi erőforrás pedig jellemző problémának nevezhetők a válaszok 

aggregálását követően. A megkérdezettek arról számoltak be, hogy a munkaerőpiacon ugyan 

nehéz, szinte lehetetlen erre a területre specializálódott szakembert találni, azonban számos – 

elsősorban külföldi – képzési program segíti a szükséges tudás megszerzését. A 

kapacitáshiány (túlzott leterheltség) elsősorban a kisebb hitelintézetekre jellemző. A 

tanácsadók ezt a kérdéskört súlyosabbnak ítélték, véleményük szerint a szaktudás 

kritikusságát is mutatja, hogy nagy a fluktuáció a területen. Jómagam két esetben is 

tapasztaltam azt, hogy egy-egy szakember(gárdá)t átcsábított egy másik intézmény.  

A jogszabályok értelmezése és a belső szabályzatok átalakítása az intézmények többsége 

számára kihívást jelentett, részben mert a működési kockázat a szabályozás új eleme volt, 

részben pedig mert útmutatók, irányelvek és konkrétumok hiányában – az anyabanki 
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iránymutatáson kívül – nem volt mire támaszkodni. Az adatok kinyerése a tőkeszámításhoz 

ennél is komolyabb problémát jelentett. A bruttó jövedelem meghatározása és felosztása 

üzletáganként, a tevékenységek üzletágakhoz rendelése a korábbi gyakorlattól, „praktikáktól” 

eltérő szemlélet (más rendszerezési elvek, nyilvántartási rendszer bevezetése) gyakorlatba 

ültetését kívánta. A legnagyobb kihívást a hitel- és piaci kockázatok esetében megszokott 

eszközöktől eltérő módszerek, megközelítések kialakítása, alkalmazása és az ehhez szükséges 

technikai, informatikai fejlesztések jelentették. Mivel jelenleg egyetlen válaszadó sem 

alkalmazza az alapvető mutató módszert tőkekövetelménye meghatározására, így számos 

mennyiségi és minőségi követelménynek kell, kellett megfelelni, melyek esetenként komoly 

szervezeti és technikai átalakításokat igényeltek. A működési kockázat kezelésére korábban 

gyakorlat lényegében nem létezett, a hatékony kezelés érdekében új módszerek alkalmazása 

vált szükségessé, melyek kialakításához – ahogy fentebb írtam – elsősorban saját 

megérzéseikre, tudásukra támaszkodhattak az intézmények.  

1.4. ábra: Kihívások a módszerek implementálása során 
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Forrás: saját szerkesztés a kérdőív 4. kérdése alapján 

A Felügyelettel való kommunikációt mindegyik válaszadó megfelelőnek értékelte. 

Kiemelték azonban a kezdeti nehézségeket. Ez alapján megállapítható, hogy a működési 

kockázattal összefüggő feladatok, folyamatok és felügyelési módszertan kifejlesztése egy 

néhány éves tanulási periódus alatt ment végbe.  
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Az interjúk során mindegyik nagybank megerősítette, hogy alkalmazzák a működési 

kockázat kezelés alapvető lépéseit, folyamatait, azaz gyűjtik a veszteségadatokat, rendszeres 

kockázati önértékelést végeznek, használnak kockázati indikátorokat és külső adatbázisokhoz 

is csatlakoztak (ez utóbbi esetében egy válaszadó még nem tagja adatkonzorciumnak, de a 

jövőben tervezi csatlakozását valamely nemzetközi adatbázisokhoz).36 Az egyes folyamatok 

megvalósítása, kivitelezése nem mutat homogén képet.  

A veszteségadatok gyűjtése jellemzően decentralizáltan történik: területenként (szervezeti 

egység, régió) kijelöltek két-két felelőst, akik közül az egyik rögzíti a működési kockázati 

eseményeket, veszteségadatokat, a másik munkatárs pedig a jóváhagyásért felelős. Bizonyos 

nagyságrendű káreseménynél a működési kockázat kezeléséért felelős vezető a jóváhagyó. Ha 

a veszteség meghalad egy kritikus értéket, akkor – annak kritikusságától függően – azonnal 

jelenteni kell vagy a kockázatkezelési igazgatónak (Chief Risk Officer, CRO), vagy a vezető 

testületnek. A veszteségadatokat valamennyi megkérdezett egy erre célra szolgáló program 

segítségével gyűjti.  

Az önértékelések a nagybankok esetében – egy kivételével – workshopok keretében éves 

rendszerességgel zajlanak. A workshopokon általában az egyes szervezeti egységek 

képviselői (jellemzően vezetői, vagy azok helyettesei) vagy – folyamatközpontú szervezet 

esetében – a folyamatgazdák/folyamat felelősök vesznek részt (egy intézmény) és a 

moderátorok (működési kockázat kezelők vagy külső szakértők) segítségével átbeszélik a 

működési kockázat szempontjából kritikus területeket, kitettségeket. Egy nagybank jelezte, 

hogy náluk szervezeti egységenként – kétévente – egy terjedelmes kérdéslistát beszélnek át. 

Ez azért problematikus, mert így a nem szervezeti egységekre/folyamatokra szabott kérdések 

is nagy számban terítékre kerülnek és minden potenciális kockázati tényező, esemény 

ugyanakkora súllyal szerepel az önértékelési interjúk során, nincs lehetőség a kritikus 

területekre fókuszálni, a kérdőív szabta menetrendtől nem lehet eltérni.  

A kockázati indikátorok gyűjtése általában automatizált, valamilyen szoftver által támogatott 

folyamat. A kivétel itt is ugyanaz a nagybank.  Náluk az indikátorok értékeit a működési 

kockázat kezelők kérik be az illetékesektől e-mailben, és ők rögzítik az erre a célra használt 

rendszerbe. Egy nagybank esetében a kockázatkezelés ilyen formában történő lebonyolítása 

komoly problémák forrása lehet. Egyrészt könnyen előfordulhat, hogy a kritikus területek 

nem kapnak kellő figyelmet, a problémák időben történő kiszűrésének feltételei nem adottak, 

így a veszteségek bekövetkezési valószínűsége is nagyobb. Másrészt az adatok bekérésének 
                                                 
36 1. sz. Melléklet: 10. kérdés. 
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és rögzítésének módja magában hordozza a pontatlanság, figyelmetlenség lehetőségét, így 

potenciális veszteségek forrása. Előfordulhat például, hogy az illetékes nem válaszol időben 

vagy helytelen információt közöl, esetleg a kockázatkezelő rögzíti hibásan az adatot. Egy 

automatizált folyamat esetében pedig a rendszer maga nyeri ki a kockázati indikátorokhoz 

szükséges mutatókat a különböző helyekről. A szóban forgó bank kockázatkezelője elmondta, 

hogy rájuk igaz az, a válság okai között számos alkalommal említett megállapítás, miszerint 

az üzleti területeknek alárendelik a kockázatkezelési- és kontroll funkciókat.  

A kockázati étvágy meghatározása PSZÁF előírás, ennek ellenére volt olyan 

kockázatkezelő, aki először nem tudta értelmezni a kifejezést. Összességében – legalábbis 

működési kockázatra szabottan – a bankok nem helyeznek kimondottan hangsúlyt a kockázati 

étvágy meghatározására. Túlsúlyban vannak a kvalitatív eszközök, melyek lényege, hogy a 

vezető testület (például a kockázati jelentésben) kinyilvánítja, hogy a bank mindent megtesz 

annak érdekében, hogy súlyos veszteségek ne következzenek be (management statement). 

Kvantitatív eszközökre is van példa. Van olyan nagybank, ahol múltbeli tapasztalatok alapján 

adott időszak alatt vállalható veszteséget maximalizálják (gross loss limitek) és van, ahol 

területenként határoznak meg küszöbértékeket a veszteség nagyságára vonatkozóan. E 

veszteség nagyságát jellemzően múltbeli veszteségadatok alapján, illetve a tőkekövetelmény 

bizonyos százalékában határozzák meg. A kockázati indikátorok ilyen célra (kockázati étvágy 

kifejezése) történő alkalmazása nem elterjedt, illetve kezdetleges fázisban van. 

A megkérdezett két kisebb intézményre is jellemző, hogy a működési kockázat kezelés 

standard lépéseit beépítették saját kockázatkezelési gyakorlatukba, azonban módszereik 

kevésbé kifinomultak, elsősorban a jogszabályi megfelelésre helyezik a hangsúlyt és nem a 

tényleges kitettség meghatározására. Egyikük veszteségadatait csak a közös adatbázisba 

(HunOR telepített kliens szoftver) rögzíti, indikátorok terén pedig – finoman fogalmazva – 

gyerekcipőben járnak (5-10 darab indikátor, melyek csak részben fedik le az intézményt). 

Önértékelések terén fejlett módszerek jellemzik őket (workshopok éves rendszerességgel, 

célzott kérdések), a folyamatszemlélet csíráiban mindkettejüknél (és ezzel megelőzve egy-egy 

nagybankot is) jelen van. Kockázati jelentésében az egyik intézmény ugyan nyitva hagyta az 

AMA-ra való áttérés lehetőségét, azonban annak bevezetését a közeljövőben nem tervezik.  

Megállapíthatjuk tehát, hogy a fejlett módszer kritériumainak való megfelelés irányába 

haladnak a bankok. Nyilván az idő múlásával mind az intézmények, mind a felügyeleti, 

szabályozói szervek tapasztalatai hozzájárulnak majd a módszerek fejlődéséhez. 
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2. Szabályozás kritikája 

Az ezredforduló közeledtével a bankok tevékenysége a korábbiakhoz képest jóval 

összetettebbé vált, melynek következtében az általuk vállalt kockázatok is egyre komplexebbé 

váltak. Ezzel párhozamosan mind a szabályozó hatóságok, mind a felügyelt intézmények 

részéről egyre markánsabban fogalmazódott meg az igény, hogy a kockázatok kezelését új 

alapokra kell helyezni és a belső védelmi vonalak körét erősíteni szükséges. Meglátásom 

szerint a Bázel II megfelelő lépés/reakció volt a megváltozott működési környezetre és 

feltételekre, emellett az említett igények kielégítését célozta. A tőkekövetelmény kiterjesztése 

a működési kockázatra, a szükséges tőke meghatározására szolgáló alternatívák körének 

bővítése, a belső modellek alkalmazásának ösztönzése, a közzétételi kötelezettségek 

szigorítása egyben a szabályozás hatékonyságának növelését célozták. Hatékony 

szabályozásról Valentiny (2008) alapján akkor beszélünk, ha a szabályozás a társadalmi jólét 

maximalizálására (másként fogalmazva a társadalmi jóléti veszteségek minimalizálására) 

irányul, azaz az általa nyerhető hasznok túlmutatnak a kapcsolódó költségeken. Ennek 

érdekében alapvető elvárás, hogy a szabályozás versenyre ösztönözzön, szolgálja a 

fogyasztók/ügyfelek érdekeit, legyen áttekinthető és konzisztens, emellett független, 

szakmailag kifogástalan és elszámoltatható hatóság/szervezet alkossa meg. A szabályozás 

elviekben csökkenti a bankpánikok kialakulásának valószínűségét, ezen keresztül pedig a 

pánikkal együtt járó társadalmi jóléti költségeket (veszteségek kompenzálása, banki funkciók 

ellátatlansága miatti veszteségek, gazdasági visszaesés hatásai) (Mérő, 2005). A jól 

strukturált, teljes körű és kiegyensúlyozott szabályozás alapvető feltétele a kockázatok 

hatékony kezelésének. Ennek hiányában olyan biztonsági rések (nem fedezett kockázatok) 

maradhatnak a bankok működésében, amelyek jelentős veszteségeket indukálhatnak. A 

működési kockázat kezelése és fedezése szabályozásának célja kell, legyen  

� egyrészt, hogy az intézmények felmérjék és menedzseljék a működésükben 

rejlő, üzletmenetük folytonosságát befolyásoló belső és külső tényezőket,  

� másrészt hogy felkészítse a szervezetet az extrém események 

bekövetkezésének kezelésére, tőkét biztosítva a keletkező veszteségek felszívására.  

Amennyiben e célok megvalósulnak, a szabályozás hatékonynak tekinthető, azaz adottak a 

megfelelő kockázatkezelés feltételei.  
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Kutatásaim során áttekintettem és értékeltem a működési kockázatra vonatkozó és az 

ahhoz – akár közvetetten – kapcsolódó jogszabályokat és egyéb a jogszabályi megfelelést 

támogató dokumentumokat és megállapítottam, hogy azok nem eléggé hatékonyak, mert 

nem illeszkednek megfelelően a kockázat jellemzőihez, és mert nem nyújtanak kellő 

iránymutatást egy robosztus kockázatkezelési rendszer kialakításához.  

A következőkben – támaszkodva az 1.3. fejezetben bemutatott jogszabályi keretekre – a 

működési kockázat kezelése és fedezése szabályozásának bemutatására és kritikai elemzésére 

kerül sor, melyet kiegészítve a kérdőíves felmérés eredményével fogalmaztam meg első 

tézisemet: 

A banki működési kockázat csökkentésére, illetve fedezésére irányuló jogszabályok és 

az ezeknek való megfelelést támogató útmutatók kiegyensúlyozatlanságuk miatt, nem 

képesek funkciójukat hatékonyan betölteni. 

 A jelzálogpiaci válság kapcsán több kritika is érte a Bázel II tőkeegyezményt. E kritikák 

azonban, a válság számos működési kockázati vonatkozása ellenére,37 nem kapcsolódtak az 

működési kockázathoz. Elsősorban a tőke vállalt kockázatokkal való összhangjának hiányát, a 

piaci és a likviditási kockázatok nem megfelelő kezelését, valamint a felügyeleti 

hiányosságokat emelték ki. Ugyan a válság kialakulása és a problémák felszínre kerülése 

időben megelőzte a tőkeegyezmény elfogadását és életbe lépését (2004, 2006), a Bázeli 

Bizottság a megfogalmazott kritikák nyomán, a válság elmélyülésével párhuzamosan, új 

javaslatcsomag – a Bázel III tőkeegyezmény – kidolgozása mellett döntött.  

2.1. Támpontok a működési kockázat kezelésében 

A működési kockázat hazai szabályozásában a következő dokumentumok mérvadóak, 

melyek összhangban állnak a nemzetközi pénzügyi szervezetek által kidolgozott és az Unió 

által deklarált irányelvekkel, alapelvekkel. 

� 1996. évi CXII törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 

(Hpt.) 13. §. és 76. §.  

                                                 
37 Scandizzo (2008) a válság általános okait foglalja össze és kitér azokra a működési hibákra, melyeknek szintén 
szerepe volt a problémák súlyosbodásában, tovagyűrűzésében: komplex termékek, áttekinthetőségi problémák, 
kontrollok hiánya, stb. Véleménye szerint az üzleti területek és gyakran a vezetőség is nyomás alatt tartják a 
kockázatkezelési és a kontrollokért felelős szervezeti egységeket, az üzleti célokat fölé rendelik a „mértékletes” 
kockázatvállalást célzó intézkedéseknek, azokra korlátként tekintenek. 
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� 200/2007. (VII. 30.) Kormányrendelet a működési kockázat kezeléséről és 

tőkekövetelményéről (Mkr.) 

� a PSZÁF által kidolgozott Validációs Kézikönyv (VKK), különös tekintettel 

annak II. kötetére 

A Hpt. a működési kockázatok mérséklését célzó információs és ellenőrzési rendszer 

kialakítását, valamint az extrém esetek kezelésének tervbe foglalását (üzletmenet 

folytonossági terv) írja elő az intézmények számára, emellett tartalmazza a működési 

kockázat tőkekövetelményének meghatározására szolgáló alternatívákat. Az Mkr. átfogó és 

általános előírásokat tartalmaz a kockázat kezelésére és a tőkeszámításra, illetve az egyes 

módszerek alkalmazási feltételeire vonatkozóan. A VKK a fejlett mérési módszer 

implementálására helyezi a hangsúlyt, az egyszerűbb módszereket az Mkr-hez képest 

részletesebben, egyes pontokon konkrétumokkal kiegészítve (például: példák a bruttó 

jövedelem számítására vonatkozóan) ismerteti. A fejlett módszerhez kapcsolódóan jellemző a 

VKK-ra, hogy a mérhető, számszerűsíthető és viszonylag egyszerűen megragadható 

tényezőket, feltételeket részletesen tárgyalja, míg a fél-kvantitatív, kvalitatív eszközrendszer 

és kritériumok tekintetében szűkszavú. Az említett dokumentumokon (Hpt., Mkr. és VKK) 

kívül további – elsősorban a Felügyelet által kidolgozott és közreadott – útmutatók segítik a 

felkészülést és a módszerek eredményesebb alkalmazását. Kiemelhetők a tőkemegfelelés 

belső értékelési folyamatára (ICAAP) és a tőkemegfelelés felügyeleti felülvizsgálatára 

(SREP) kidolgozott útmutatók. (PSZÁF, 2010a. és PSZÁF, 2010c.) Előbbi a felügyelt 

intézmények számára foglalja össze a működési kockázat inherens összetevőit és a kitettség 

mérséklését eredményező technikákat, eszközöket, melyek a gazdaságilag szükséges tőke 

számításának alapját képezik. Utóbbi pedig azokat a prioritásokat tartalmazza, melyeket a 

felülvizsgálat során célszerű követni. Ezeken felül említést érdemelnek a Felügyelet azon 

ajánlásai, amelyek nem kifejezetten a működési kockázatok mérséklését célozzák, azonban a 

bennük foglaltak alkalmazása előmozdítja a hatékonyabb kockázatkezelést, az előírásoknak és 

az elvárásoknak való megfelelést. Megemlíthetők még a biztonsági intézkedésekhez,38 a 

pénzügyi visszaélésekhez,39 a bennfentes információk kezeléséhez,40 a belső védelmi vonalak 

                                                 
38 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 10/2001. számú ajánlása a pénzügyi szervezetek 
működésének biztonsági feltételeiről.  
39 A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 4/2008. (XII. 4.) számú ajánlása a közvetítői tevékenységgel kapcsolatos 
visszaélések megelőzéséről, a közvetítők ellenőrzéséről, pénzkezelési és dokumentációs kérdéseiről. 
40 A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 2/2008. (VIII. 14.) számú ajánlása a bennfentes információról és a 
bennfentes információ jogos érdekből való késleltetéséről, valamint a bennfentes nyilvántartás vezetésének 
szabályairól az Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága ajánlásának alapján. 
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kialakításhoz41 vagy az intézmények javadalmazási politikájához42 kapcsolódó ajánlások, 

melyek, ahogy a Felügyelet honlapján olvasható: „az ajánlásban foglalt elvárások teljesítése a 

pénzügyi szervezetek számára nem kötelező, de tartalmazza azokat a kívánalmakat, 

amelyekhez való igazodás célszerű.” 

A dokumentumok számossága ellenére, meglátásom szerint a jogszabályok és a felkészülést 

segítő dokumentumok nem kiegyensúlyozottak, túl általánosak és kevés konkrétumot 

tartalmaznak, a főbb problémák, hiányosságok az alábbiak:  

� A szabályozás komplex területet kíván felölelni egyszerű, a valódi kockázatot 

kevéssé tükröző módszerekkel. A működési kockázat – ahogy az előző fejezetben 

bemutatásra került – meglehetősen, speciális és összetett jelenség: nagyszámú 

potenciális eseményt foglal magában, melyek előfordulása túlnyomórészt eseti, illetve 

számos intézményi sajátosság befolyásolja, emellett az intézmények tapasztalatai is 

meglehetősen szerénynek mondhatók e kockázattípus kapcsán. Emiatt nem feltétlenül a 

tőke a megfelelő védelem e kockázatból fakadó veszteségek bekövetkezése ellen, illetve 

egyáltalán nem biztosított, hogy a szabályozás által kínált négy tőkeszámítási alternatíva 

illeszkedik és kifejezi az egyedi kockázatokat és a megfelelő nagyságú tőke képzését 

eredményezi. 

� A szabályozás nem ad lehetőséget a helyi és az intézményi sajátosságok 

figyelembe vételére elsősorban az egyszerűbb tőkeszámítási módszereknél. A kisebb 

intézmények számára – és gyakran a nagyobbak számára sem – kijelenthetjük: nem 

költséghatékony a fejlett mérési módszer bevezetése. Az egyszerűbb módszerek által 

kalkulált tőke, azonban sok esetben „indokolatlanul” magas, felülmúlja a tényleges 

veszteségeket. A belső tőkeszámítás keretében ugyan van lehetőség – egyben elvárás is 

– saját becslések kialakítására, de hiába eredményez e számítás alacsonyabb 

tőkeszükségletet, a két érték közül a magasabbat kell képezni. Korrekcióra, a tőke 

arányos mérséklésére nincs lehetőség. Ez értelmezhető a túlszabályozás kockázataként, 

mely egyértelműen a hatóságok felelőssége. 

� A szabályozás figyelmen kívül hagyja a működési kockázat reputációs és 

stratégiára gyakorolt hatásait, annak ellenére, hogy a működési kockázati események 

ilyen irányú hatása jelentősnek mondható. Tekintve, hogy a szabályozás a bankoktól 
                                                 
41 A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 11/2006. (XII.14.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és 
működtetéséről. 
42 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2011. (VIII. 04.) számú ajánlása a javadalmazási 
politika alkalmazásáról. 
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elvárja, hogy az extrém esetekre (ritka és súlyos) is védelmet nyújtó fedezetet, tőkét 

képezzenek és felkészüljenek a hasonló helyzetek kezelésére, így véleményem szerint e 

nehezen számszerűsíthető hatásokat, következményeket sem szabadna teljesen 

elkülönülten kezelni. Nyilván nem a működési kockázat az egyetlen rizikófaktor, mely 

befolyásolja a bank hírnevét és stratégiai célkitűzéseinek megvalósulását, de tény, hogy 

számos megtörtént eset igazolja, a felvetés létjogosultságát. Nem célom, hogy a 

reputációs és a stratégiai kockázatok működési kockázatba történő integrálása mellett 

érveljek – mivel azt megalapozatlan törekvésnek tekintem – csupán hangsúlyozni 

kívánom, hogy a működési kockázat egy kiemelten fontos következménye az ügyfelek 

bizalmának elvesztése, ezen keresztül pedig a jövőbeni elképzelések megvalósítása. 

Ennek megfelelően – például a forgatókönyv elemzések keretében – számolni szükséges 

e hatásokkal is. 

� A szabályozás a fejlett mérési módszerre lényegesen nagyobb hangsúlyt 

helyez, mint az egyszerűbb módszerekre. A fejlett módszer valóban több iránymutatást 

igényel, hiszen szükséges mind az alkalmazás, mind az ellenőrzés keretrendszerének, 

alapfeltételeinek megteremtése. Emellett azonban az egyszerűbb módszerek alkalmazása 

terén is hasznos lenne részletesebb útmutatók kidolgozása, melyek a módszerek 

bevezetéséhez nyújthatnának támogatást. E hiányosság tekintve, hogy a jogszabályok 

2008 januárjától érvényesek, kevésbé aktuális probléma. Ugyanakkor kezdetben számos 

többletterhet rótt az intézményekre, hogy útmutatók és tapasztalatok hiányában saját 

meglátásaikra, intuícióikra – és egyébként anyabanki iránymutatásra – támaszkodhattak. 

A probléma relevanciáját mégis az adja, hogy azon intézmények számára, akik a 

jövőben tervezik a sztenderdizált módszer bevezetését, komoly támogatást jelenthetne 

az egyszerűbb módszerek alkalmazási feltételeit részletező kézikönyv kidolgozása. 

� A szabályozás nem csak abból a szempontból aránytévesztő, hogy az 

egyszerűbb tőkeszámítási módszerekkel kapcsolatban nem nyújt kellő mértékű 

iránymutatást, a kiegyensúlyozatlanság a fejlett mérési módszer alkalmazási feltételei 

tekintetében is megmutatkozik. A rendelkezésre álló dokumentumok ugyanis a 

hagyományos, mérhető részeket (veszteségadatok) részletesen, már-már aprólékosan 

tárgyalják, míg a nem hagyományos (szcenáriók, a kockázati indikátorok, az üzleti 

környezeti és kontroll tényezők) területekre kevés információval szolgálnak, nem adnak 

elég iránymutatást.    
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Mindezek alapján és összességében elmondható, hogy a banki működési kockázat 

csökkentésére, illetve fedezésére irányuló jogszabályok és az ezeknek való megfelelést 

támogató útmutatók kiegyensúlyozatlanságuk miatt, nem képesek funkciójukat 

hatékonyan betölteni.  

Értekezésemben a fent pontokba gyűjtött hiányosságok közül tézisszerűen az utóbbi két tétel 

jelenik meg. Ennek oka elsősorban az, hogy a szabályozás létezését elfogadtam, adottnak 

tekintettem. Emellett – mivel az előírásokat lassan 4 éve, hogy alkalmazzák – bizonyos 

problémák már kevésbé markánsak, illetve aktualitásukat veszítették. A hangsúlyt tehát 

azokra a területekre helyeztem, amelyek jelenleg is komoly kihívás elé állítják azokat az 

intézményeket, amelyek fejlettebb módszer alkalmazását tervezik. Fontosnak tartottam 

ugyanakkor, hogy átfogó képet nyújtsak a működési kockázat szabályozásáról, annak gyenge 

pontjairól 

2.1.1. Működési kockázat fedezésének lehetséges alternatívái 

Ahogy az első fejezetben láthattuk a működési kockázat nagyon komplex területe a banki 

kockázatkezelésnek. A potenciális események és kiváltó okok sokfélesége, az adatok 

korlátossága (gyűjtési időtáv rövidsége, alacsony mintaszám), az intézmények sajátosságai 

(profil, szervezeti felépítés és kultúra, vezetési stílus, hierarchia stb), mind olyan tényezők, 

amelyek hozzájárulnak e kockázattípus összetettségéhez. A nagyobb intézmények (nagyobb 

ügyfélszám, több fiók, nagyobb földrajzi kiterjedés, nagyobb tranzakciószám, több 

alkalmazott stb.) nyilván nagyobb kitettséget vállalnak fel, a kisebb bankokhoz viszonyítva. 

Így az előbbiek számára más megközelítések, eszközök alkalmazása lehet célszerű és 

jellemzően az erőforrások terén is nagyobb mozgásterük van. Ezen felül a hasonló 

jellemzőkkel (például azonos célcsoport, hasonló szervezeti felépítés) rendelkező bankok 

között is jelentős eltérések (például vezető testület kockázathoz való viszonya, kockázati 

étvágy terén) lehetnek, ami tovább differenciálja az intézmény stratégiájához és 

üzletpolitikájához jól illeszkedő, a kockázatok mérséklésére és kezelésére alkalmas, prudens 

működést előmozdító kockázatkezelési rendszereket.  

A szakirodalomban és a gyakorlatban is komoly viták előzték meg a bázeli egyezmény 

elfogadását. Nem volt ugyanis egyetértés – többek között – abban, hogy valóban a 

tőkekövetelmény a legmegfelelőbb eszköz a működési kockázatok fedezésére. Daníelsson et 

al. (2001) elsősorban a kockázat modellezésének fő akadályát képező adatok hiányára hívják 

fel a figyelmet. Kiemelik, hogy ha léteznének is kellő számú adatot tartalmazó adatbázisok, a 
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működési kockázat egyedi, idioszinkratikus jellege43 miatt, nehéz azt a hagyományos 

technikákkal (például: Value at Risk modellek) megragadni, így mindenképpen új 

megközelítések (például: extrém érték elméleten alapuló modellek) adaptálása szükséges. 

Különösen nagy kihívást jelent a ritka és súlyos események modellezése, modellbe építése. A 

szerzők felhívják a figyelmet a működési kockázat bázeli definíciójában rejlő disszonanciára, 

mely a káresemények eltérő értelmezését és besorolását eredményezheti (például a 

bekövetkezett, de nem realizált veszteségek értelmezése). Emellett további érvként említik a 

működési kockázati veszteségek – hitel- és piaci kockázatoktól eltérő, kisebb nagyságrendű – 

szektorra gyakorolt hatását, illetve annak mértékét. Véleményük szerint, míg a hitel- és piaci 

kockázatok esetében a keletkező veszteségek és egyéb következmények egyértelműen 

befolyással vannak a szektortársakra, addig a működési kockázatra visszavezethető 

események közvetlenül csak a tulajdonosokra, az adott intézmény hitelezőire és vezetésére 

hatnak. Ha pedig abból indulunk ki, hogy a bankszabályozás elsődleges célja a 

rendszerkockázat mérséklése, a fertőzési hatások eliminálása, akkor a működési kockázatot 

nem szükséges bevonni azon kockázatok körébe, amelyek mögé tőkét kell allokálni. 

Megjegyzik, hogy amennyiben mégis bizonyítást nyer a „fertőzési hatás”, – mely 

nyilvánvalóan extrém esemény következménye lehet csak, – akkor sem a tőke a megfelelő 

eszköz a működési kockázat fedezésére.  

Daníelsson és szerzőtársai érvei közül a definíciós problémákat, az értelmezési nehézségeket 

a jogszabályok által és a nemzetközi egyeztetések révén valamelyest sikerült feloldani, 

emellett részben a működési kockázati események fertőzési hatását is igazolták (de 

Fontnouvelle – Perry, 2005). A működési kockázat idioszinkratikus jellegével kapcsolatban is 

komoly viták vannak az akadémiai irodalomban.  Lewis és Lantman (2005) elemzésükben44 

abból indulnak ki, hogy a működési kockázat nem korrelál a gazdaság állapotát leíró 

változókkal, illetve a súlyossági és gyakorisági paraméterek (az események súlyossága és 

gyakorisága) e tényezőktől függetlenül változhatnak. Ezzel szemben Allen és Bali (2007) 

megállapították, hogy a makrogazdasági, valamint a működési környezeti tényezők 

meghatározó szerepet játszanak az intézmények működési kockázati kitettségében. 

                                                 
43 Ez a működési kockázat speciális, piaci- és hitelkockázattól való markáns eltérésével van összefüggésben: az 
idioszinkratikus jelleg arra utal, hogy a működési kockázat nincs szoros összefüggésben a makrogazdasági 
faktorokkal (GDP növekedés, infláció) és az olyan piaci változókkal, mint az árfolyamok vagy a kamatlábak, 
amelyek kiindulási alapot jelenthetnének megragadására, modellezésére. 
44 Elemzésük a jogosulatlan kereskedési tevékenységre vonatkozott. 
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Cikkükben45 1973 és 2003 közötti adatokat elemezve vizsgálták a katasztrófa és a működési 

kockázatok ciklikusságát, és azok makrogazdasági faktorokkal való korrelációját és 

megállapították, hogy a ciklikus tényezők szignifikáns komponensei a működési 

kockázatoknak. Chernobai et al. (2008) elemzésükben46 megállapítják, hogy a 

makrogazdasági változók és a működési veszteségek között valóban összefüggés található. 

Alátámasztják, hogy gazdasági visszaesés esetén növekszik a működési kockázati események 

gyakorisága és súlyossága, azonban a veszteségek és az intézményi jellemzők (például: 

alkalmazottak száma) kapcsolata jóval szignifikánsabbnak mondható. Moosa (2011) a 

veszteségek súlyossága és a munkanélküliség közötti pozitív korrelációt igazolja kutatásai 

keretében. 

Daníelsson et al.(2001) érvei közül az adathiányhoz kapcsolódó kritikák ma is jellemzőek. A 

kockázat statisztikai alapon történő megbízható és robosztus megragadását lehetővé tevő 

veszteségadatok hiánya és korlátai ugyanis napjainkban is komoly kihívást jelentenek az 

intézmények számára, egyben alapot teremtenek a szabályozást vitató közgazdászok, 

szakértők számára.  

Jobst (2007) szerint a bankszabályozás célja a bankcsődök bekövetkezési valószínűségének 

mérséklése és a szektor stabilitásának erősítése. Ennek érdekében a „kockázatérzékeny” 

szabályozás a tőkeallokációs folyamat és a stratégiai döntéshozás támogatására és 

fejlesztésére kell, hogy fókuszáljon. A működési kockázat esetében akkor lehetséges e cél 

elérése, ha a szabályozás illeszkedik annak sajátos jellegéhez. Jobst kiemelte, hogy extrém 

események bekövetkezése esetére a tőke nem feltétlenül elegendő a keletkező veszteségek 

felszívására. Ebből következik, hogy a magasabb tőke, nem jelenti egyben a megbízhatóbb 

működést is. A megbízhatóság, a prudens működés sokkal inkább a preventív 

kockázatkezelési technikák implementálásától és az alkalmazott módszerek kifinomultságától 

függ. Meglátása szerint azonban a szabályozás elsősorban a keletkező veszteségek 

mérséklésére és nem a problémák megelőzésre helyezi a hangsúlyt. 

A működési kockázat tőkekövetelményének szabályozása elleni érvek mellett az irányelvek 

egységes alkalmazása is heves vitákat váltott ki. A kisebb intézmények esetében, akik 

számára a fejlettebb módszerek bevezetése nem költséghatékony, a működési kockázat 

                                                 
45 Kutatásuk keretében 43 makrogazdasági változót tekintettek át, mint például a világgazdaság meghatározó 
szereplőinek (többek között USA, Japán, Egyesült Királyság, Kanada, Németország) monetáris aggregátumait, 
állampapírjaik kamatát, GDP-jét, munkanélküliségi rátáit, árindexekeit és devizaárfolyamait. 
46 Kutatási eredményeik 1980 és 2003 közötti, Egyesült Államokban előforduló (csak bankok) több mint 1150 
eseményt tartalmaznak. 
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fedezésére allokált tőke akár irreálisan magas lehet. Kérdőíves felmérésemben résztvevő két 

kisebb intézmény, különösen a szakosított hitelintézet, válaszai – noha esetükben nem 

reprezentatív a mintavétel – arra engednek következtetni, hogy a közép- és kisbankok, illetve 

a szövetkezeti és a szakosított hitelintézetek számára az egyszerűbb módszerek is magas – a 

veszteségeket jóval meghaladó – tőkekövetelményt eredményezhetnek. A hazai bankszektor 

tőkekövetelménye a realizált veszteségekhez képest magasabb. Homolya (2011) alapján az 

összveszteség (körülbelül 35 milliárd forint) – 2010 végén – mintegy négyszerese a működési 

kockázati tőkekövetelménynek (közelítőleg 150 milliárd forint).47 Ugyanakkor a tőkének 

alapvetően a nem várt, extrém esetekre kell fedezetet nyújtania, melyek jellegüknél fogva 

olyan nagyságrendűek lehetnek, melyre az elkülönített tőke nem feltétlenül biztosít védelmet.  

Alapvetően üdvözlendő, hogy a szabályozó hatóságok – ezen keresztül pedig a felügyelt 

intézmények – figyelme ráirányult a működési kockázatokra, de a fentiekben ismertetett 

szektor- és intézmény specifikus jellemzők és adottságok miatt megkérdőjelezhető, hogy az 

egységes és leegyszerűsített módszertan alkalmazása, illetve alkalmazásának elvárása, 

valóban a leghatékonyabb módja-e a működési kockázatok fedezésének. A szabályozás e 

problémát a fejlett mérési módszeren keresztül és a második pillér keretében igyekszik 

orvosolni, mely az intézmények saját kockázat-felmérési módszereire alapozva ad 

lehetőséget, illetve írja elő a vállalt kockázattal arányos tőke meghatározását.  

2.1.2. Bruttó jövedelemmel kapcsolatos kritikák 

Az egyszerűbb módszerek – eltekintve az alternatív sztenderd módszertől – a bruttó 

jövedelem alapján határozzák meg az elkülönítendő tőkét. Érdekes kérdés, hogy az üzleti 

ciklusokkal párhuzamosan miként változik a bruttó jövedelem, azaz mennyire alkalmas a 

működési kockázati kitettség megragadására. Egy általános logikai gondolatmenetet követve 

azt mondhatjuk, hogy konjunktúra idején a bruttó jövedelem növekedése tapasztalható, hiszen 

a piaci szereplők – bízva a „töretlen” növekedésben, építve a bővülő lehetőségekre, a növekvő 

keresletre és jövedelemre – aktívabbak a pénzügyi piacokon is: befektetnek és hitelt vesznek 

fel. Ezzel párhuzamosan a pénzügyi közvetítők tevékenysége is bővül, mely a működési 

kockázati események számának és az abból származó veszteségek volumenének növekedését 

is jelenti (nagyobb ügyfélszám, növekvő leterheltség, gyakoribb a figyelmetlenség miatti 

hibaszám, nagyobb az intézmények támadási felülete stb.). Tehát azt mondhatjuk, hogy 

fellendülés esetén egyértelmű kapcsolatot van a bruttó jövedelem és a működési veszteségek 

                                                 
47 Az elemzés a hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének szolgáltatott adatokon alapul. 
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emelkedése között. Mi a helyzet dekonjunktúra idején? A bruttó jövedelem visszaesik, 

miközben a működési kockázatra visszavezethető veszteségek korántsem biztos, hogy 

mérséklődnek. Sőt, elképzelhető, hogy jelentősen növekednek. Szabolcsné (2009) által 

végzett kérdőíves felmérés is azt mutatja, hogy recesszió idején a létszámleépítések és a 

létszámstop hatására nagy valószínűséggel növekszik a munkatársak által szándékosan vagy 

véletlenül elkövetett hibák száma és a külső csalások (betörések, hackerek stb.) esélye is 

nagyobb. Recesszió idején tapasztalható a hitelfeltételek szigorítása, mely többeket 

ösztönözhet hamis adatok alapján történő hiteligénylésre, -felvételre, mely hitelek nagyobb 

valószínűséggel dőlnek be a jövőben. Azaz gazdasági visszaesés, lassuló növekedés idején 

valójában nem egyértelmű a bruttó jövedelem, valamint a működési kockázati kitettség és 

tőkeszükséglet közötti kapcsolat. Tehát ebben az esetben – e logikai gondolatsort követve – a 

bruttó jövedelem csekély mértékben alkalmas a működési kockázat reprezentálására.  

Jobst (2007) szerint a sztenderdizált módszer túlságosan leegyszerűsítve kezeli a működési 

kockázatot, azáltal, hogy a bruttó jövedelmen keresztül ragadja meg. Valóban pozitív 

kapcsolat van a jövedelem és a veszteségek között, ugyanakkor e tőkeszámítási alternatíva 

nem veszi figyelembe a bankműködés endogén (pl.: belső kockázatkezelési standardok) és 

exogén (pl.: intézmény méret, tevékenységi kör) változóit. Jarrow (2007) a működési 

kockázattal kapcsolatban felhívja a figyelmet a megbízó-ügynök problémára, mely a bank 

tulajdonosainak és vezetésének/menedzsmentjének eltérésére (összetétel és érdekek) 

vezethető vissza, és amely belső csalás formájában, nem megfelelő irányításban és gyenge 

vezetői kontrollokban csúcsosodhat ki, okozhat veszteséget. A szerző véleménye szerint e 

potenciális veszteségforrások nem fejezhetők ki a bank bruttó jövedelme alapján, így a 

sztenderd módszer nem képes a működési kockázat e formáinak megragadására. Hasonlóan 

vélekedik Herring (2002). Cikkében elsősorban az alapmutató módszerrel kapcsolatban 

fogalmazza meg kétségeit. Véleménye szerint a bruttó jövedelem nem képes megfelelően 

megragadni az intézmények működését, illetve a belső és külső eseményekből fakadó 

kockázatokat.  Pezier (2003) a bruttó jövedelem alkalmasságának legfőbb akadályát abban 

látja, hogy az a múltra fókuszál, múltbeli teljesítményt ragad meg, amelyből jövőre vonatkozó 

következtetések levonása, könnyen helytelen eredményekre vezethet. Chernobai et al. (2007. 

18.p.) a bruttó jövedelem mellett többek között a következő alternatívákat említi: tranzakciók 

száma és értékösszege, alkalmazottak száma, múltban elszenvedett veszteségek stb. A 

felmerült lehetőségek közül azonban a bruttó jövedelem bizonyult a legalkalmasabbnak a 
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működési kockázat megragadására, így ez maradt meg a szabályozásban és terjedt el a 

gyakorlatban.  

Homolya (2011) a bruttó jövedelem ilyen célú alkalmassága, jósága mellett érvel. Kutatási 

módszerei harmonizálnak más szerzők által (például: Shih et al., 2000), más bankszektorokra 

elvégzett elemzések során alkalmazott statisztikai megközelítésekkel. Homolya megállapítja: 

„A hazai bankrendszer működési kockázati adatain végrehajtott empirikus elemzés 

alátámasztja, hogy hasonlóan a szakirodalomban már korábbiakban vizsgált külföldi 

bankszektorokhoz, bankcsoportokhoz, a hazai bankrendszerben is szignifikáns a bruttó 

jövedelem alapú intézményméret és az adott időszakban elszenvedett működési kockázati 

összveszteség közötti kapcsolat.” A szerző ezzel igazolja az egyszerűbb működési kockázati 

tőkeallokációs módszerek létjogosultságát, ugyanakkor kiemeli, hogy elsősorban az 

események darabszámával (gyakorisága) tapasztalható erős korreláció, miközben az egyedi 

veszteségekkel gyengébb az összefüggés.  

2.1.3. Összefüggések a reputációs kockázattal 

A bázeli definíció értelmében – ahogy arról az 1.2. fejezetben is írtam – a jogi és a 

compliance kockázat része a működési kockázatnak, míg a reputációs (hírnévvesztésből 

fakadó) és stratégiai kockázat külön kategóriát képviselnek. Ugyanakkor, ha felidézünk 

néhány olyan eseményt, amely működési kockázatra vezethető vissza, egyértelműen azt 

látjuk, hogy a hírnévvesztés számos esetben reális következmény, mely az intézmény 

stratégiai célkitűzéseinek megvalósulását is befolyásolja.  

A működési kockázatra visszavezethető veszteségek jelentőségére hívják fel a figyelmet 

Murphy et al. (2004), de Fontnouvelle – Perry (2005), Cummins et al.(2006) és Gillet et al. 

(2010). Elemzéseik során a működési veszteségek részvényesi értékre gyakorolt hatásait 

vizsgálják. Következtetéseik hasonlóak: szignifikáns összefüggés van egy esemény 

nyilvánosságra kerülése és a cég részvényeinek árfolyama, tőkepiaci kapitalizációja között. 

Előbbi cikk általános, több iparágat átfogó elemzést tartalmaz, míg utóbbi három cikk a 

pénzügyi közvetítő szektorra fókuszál. Murphy et al. (2004) cikkükben a vállalati 

visszaélések (antitröszt törvények megsértése, vesztegetés, belső csalás, szabadalmi és szerzői 

jogok megsértése, egyéb szabálytalanság) – összesen 464 esemény – részvényesi értékre, 

jövedelmezőségre, hírnévre (goodwill), növekedési lehetőségekre (új termékek bevezetése, 

megjelenés új piacokon) gyakorolt hatásait vizsgálták 1982-1996 közötti időszakban. 

Megállapították, hogy a legnagyobb/legnegatívabb hatása a belső csalásnak van, hogy 
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valamennyi szabálytalanság volatilisebbé teszi a vállalat jövedelmezőségét és hogy az erős 

„márkanév” mérsékli a negatív hatásokat. Cummins és szerzőtársai 1978 és 2002 között, 

egyenként 10 millió dollárt meghaladó események hatásait vizsgálták meg. Közel 500 

eseményt dolgoztak fel, melyek 80 százaléka a bankszektort (beleértve kereskedelmi és 

befektetési bankokat is), maradék része a biztosítótársaságokat érintette. Kizárólag 

nyilvánosságra hozott eseményekkel számoltak és a felmérésben csak tőzsdén jegyzett 

vállalatok szerepeltek. Az adatok jelentős része az OpVar adatbázisból származik.48 A 

vizsgált időszakban mind az események darabszáma, mind a veszteségek nagysága emelkedő 

tendenciát mutatott. Voltak évek, amikor jelentős események történtek. 1997-ben például 

mintegy 37 befektetési bankot és -vállalkozást bírságoltak meg a piaci árak manipulálása, 

antitröszt törvények megsértése miatt. 2002-ben az Enron botrány miatti károk voltak 

tetemesek. A szerzők elemzésükben abból indultak ki, hogy a vállalatok aktuális értékét a 

jövőben várható pénzáramok kockázatokkal súlyozott jelenértéke adja és e kockázatok között 

a működési kockázat jelentős szerepet játszik. Ugyanis a működési kockázatra 

visszavezethető veszteségek mögött jellemzően súlyos vezetési/irányítási és menedzsment 

hiányosságok, valamint gyenge belső kontrollrendszer állnak; melyek a piaci szereplők 

jövőbeni cash flowra vonatkozó várakozásait mérséklik, így csökkentőleg hatnak a 

részvényárfolyamra, a cégértékre. Feltevéseiket a kumulált abnormális hozamok (Cumulative 

Abnormal Return, CAR) matematikai, statisztikai elemzésével igazolták. Megállapították, 

hogy a működési veszteségek erős, statisztikailag szignifikáns kapcsolatot mutatnak a 

részvény árfolyamok alakulásával.49 Eredményeik alapján úgy ítélik meg, hogy a piaci 

fegyelem erősítésére irányuló szabályozói törekvések jótékony hatással lehetnek a működési 

kockázat kezelésére, ezáltal a jelentős következményekkel járó események (vezetési és külső 

valamint belső ellenőrzési hiányosságok) bekövetkezésének megelőzésére. Emellett 

kiemelték, hogy az elemzők (árakra, jövedelmezőségre vonatkozó) várakozásaiba a működési 

kockázatnak is be kellene épülnie, mely támogatólag hatna a bankok működési 

kockázatkezelési gyakorlatára. Gillet et al. (2010) szintén pénzügyi közvetítőket vizsgáltak 

                                                 
48 Az OpVar adatbázis az OpVantage (Fitch Group egyik leányvállalata) által működtetett külső veszteség 
adatbázis, mely a közzétett működési veszteségeket tartalmazza. 
49 Bebizonyították, hogy a bankoknál – a biztosító társaságokhoz viszonyítva – jellemzőbb az információk 
előzetes kiszivárogtatása. Bankok esetében már 5 nappal a káresemény bejelentése előtt érezhetők annak hatásai, 
míg a biztosítók esetében az tapasztalható, hogy a hatások lényegesen hosszabban, tovább tartanak. Ennek oka 
lehet többek között, az állami védőháló (betétbiztosítási rendszer) léte, valamint az, hogy a szigorúbb 
szabályozási keretek miatt a bankok kockázatkezelési technikái – beleértve a működési kockázatot – vélhetően 
kifinomultabbak. Az esetek többségében a piaci érték csökkenése miatti veszteség lényegesen felülmúlta az 
konkrét esemény jelentette kárt. 
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cikkükben: 1994 és 2006 között Európában és az Egyesült Államokban előforduló 152 

működési kockázattal összefüggésbe hozható veszteség hatásait elemezték. Az események 

több mint 70 százaléka az ügyfelek, termékek és üzleti gyakorlat, valamint a belső csalás 

kategóriájába tartozott és egyenként meghaladták a 10 millió dollárt. Azt tapasztalták, hogy az 

érintett pénzügyi közvetítők piaci értékének csökkenése – különösen belső csalás kiderülése 

esetén – nagyobb, mint a számszerűsített működési veszteség. A kettő különbsége a hírnév – 

vagy a működési (?) – kockázathoz köthető veszteség. De Fontnouvelle – Perry (2005) szerint 

– ugyan feltevésük igazolásához további kutatások szükségesek – a jelentősebb káresemények 

nyilvánosságra kerülésének adott intézmény részvény árfolyamára és piaci értékére gyakorolt 

hatása (jelentős árfolyamesés, volatilitás növekedése), a szektortársakra is befolyással van. 

Az elemzések, következtetések láttán joggal vetődik fel a kérdés, hogy mi az oka a 

működési és a reputációs kockázat elkülönítésének. Alapvetően két érv is emellett szól. 

Egyrészt a reputáció nehezen megragadható, nehezen mérhető kockázati tényező. A 

szabályozás pedig – és különösen az első pillér – elsősorban a kockázat felmérésére, 

számszerűsítésére fókuszál, ezzel szemben a nem hagyományos, nehezen megragadható, nem 

tipikusan kvantitatív elemek számbavétele tekintetében kevésbé „mereven”, a konkrétumokat 

kerülve fogalmaz, a felügyelt intézményekre hárítva ezzel a feladatot és a felelősséget. 

Másrészt a hírnévvesztéssel járó eseményeknek csak egy – bár meglehetősen jelentős – része 

kötődik a működési kockázathoz, ugyanakkor más banki kockázatok (akár a piaci-, akár az 

ország kockázat) éppúgy indukálhatnak reputációs veszteséget. 

2.1.4. Fókuszban a fejlett mérési módszer 

Az új tőkeszámítási módszerek implementálása nem volt zökkenőmentes. Ennek okai között 

megemlíthető, hogy nem álltak – és lényegében még ma sem állnak – rendelkezésre 

megfelelő részletezettségű, egyértelmű iránymutatások.50 Míg a jogszabályok arról 

rendelkeznek, hogy mit kell megvalósítani, addig a Validációs Kézikönyv alapvetően a 

„hogyan” kérdésre helyezi a hangsúlyt. A VKK alapvetően nagy segítség az alkalmazásban és 

a megfelelésben, de megjelenésére az éles alkalmazást követően került sor. A felkészülés 

szakaszában tehát nem állt rendelkezésre az a tudás és információ (útmutatók és segédletek 

                                                 
50 A felkészülést nemzetközi, illetve más országok hatóságai által kidolgozott útmutatók is segítették. 
Kiemelkedik többek között az angol pénzügyi felügyelet (Financial Sevices Authority, FSA), melynek útmutatói 
között találhatók az egyszerűbb módszerek alkalmazását, értelmezését, a szabályozói/felügyeleti megfelelést 
támogató dokumentumok, kézikönyvek, mint a Prudential Sourcebook for Banks, Building Societes and 
Investment Firms (BIPRU) vagy a General Prudential Sourcebook (GENPRU). 
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vagy akár felügyeleti párbeszéd formájában), amely segíttette volna az eligazodást, 

orientálódást.  

A VKK az egyszerűbb módszerek esetében részletes iránymutatást ad az irányadó mutató 

(bruttó jövedelem) tőkeszámításhoz történő kalkulálásához, a számítás során esetlegesen 

felmerülő problémák áthidalásához. Emellett meghatározza a dokumentációs 

követelményeket és bizonyos minimum feltételeket. A fejlett módszer bevezetési és 

alkalmazási kritériumait is viszonylag részletesen mutatja be. Ismerteti az engedélyezési és a 

validációs folyamat menetét, részletesen meghatározza a belső és külső adatok 

felhasználásának keretrendszerét, míg a kvalitatív eszközök (szcenáriók, önértékelések, üzleti 

környezeti és belső kontroll tényezők) tekintetében általános, tömör és érintőleges 

megfogalmazás jellemzi. E területeken a jogszabályokhoz hasonlóan a „mit” és nem pedig a 

„hogyan” kérdésre fókuszál. “A szektorban működő intézmények folyamatosan fejlesztik a 

forgatókönyv-elemzési módszertanukat, ezért a Felügyelet nem kíván általános érvényűen 

alkalmazandó elemzési keretet meghatározni.” – írja a VKK II. kötet 126. Mivel a 

forgatókönyvek készítésének nem létezik kifinomult, kiforrott módszertana a 

kockázatkezelési gyakorlatban (működési kockázat vonatkozásában), így kiindulási alapot 

jelenthetne, ha a Felügyelet meghatározná a szcenáriók alapvető, hatékonysági kritériumait. 

Az önértékelések alkalmazását ugyancsak alapvető elvárásként fogalmazza meg, de annak 

eredményes kivitelezésére nem nyújt támpontokat. “Üzleti környezeti és kontroll tényezők 

alkalmazását a szektorban elterjedt önértékelési és kulcskockázati indikátor-rendszerek 

alkalmazási gyakorlata képezi le.” – fogalmaz a VKK II. kötet 116. A gyakorlatban a 

kockázati önértékelések azt hivatottak felmérni, hogy a potenciális káresemények által milyen 

mértékben érintettek az egyes területek és nem elsősorban az üzleti környezet 

rizikófaktorainak, illetve a kontroll tevékenységek hatékonyságának értékelésére fókuszálnak. 

A Felügyelet ennél jóval nagyobb tudás birtokában van, köszönhetően az ellenőrzéseknek, így 

iparági best practice-ként ismertethetné a hatékony önértékelés alapelveit.  

Véleményem szerint további súlyos hiányosságnak tekinthető, hogy az üzleti környezeti és 

belső kontroll indikátorokkal és azok validálásával kapcsolatban nem orientál kellő 

mértékben. Utóbbiról csupán a következő olvasható „…releváns tényezők 

figyelembevételének validációja belső és külső veszteségadatokkal történő összehasonlítással 

hajtható végre.” – miközben a probléma máig megoldatlan és egyre égetőbb kihívás a hazai 

intézmények körében.  
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A VKK-t 2010 nyarán felülvizsgálták, de az említett, kritikus területeken nem történt 

előbbre lépés. Ez részben magyarázható a tanulási folyamat időigényével és kellő 

tapasztalatok hiányával, mely nem csak a felügyelt intézményeket, hanem a felügyelő 

hatóságot is jellemezte, jellemzi. Az említett területek első pillantásra talán nem tűnnek túl 

jelentősnek, azonban tekintve, hogy a működési kockázat komoly veszteségek előidézője 

lehet, indokolt lenne a megelőzés, a korai előre jelzés szempontjából kiemelkedő szerepet 

játszó eszközökre – tehát a forgatókönyvekre, az önértékelésekre és a kockázati indikátorokra 

is – nagyobb hangsúlyt fektetni, útmutatással szolgálni. Felmerülhet a kérdés, amennyiben a 

működési kockázat kezelésében és a kapcsolódó tőkeszámításban az intézmények túl nagy 

teret kapnak, milyen következményekkel számolhat a piac. Felidézve ugyanis a válság előtti 

éveket jellemző volt a felügyeletekre, hogy a számukra is „ismeretlen”, idegen strukturált 

termékek kockázati megítélését “rábízták” a piacra. Túlságosan támaszkodtak a felügyelt 

intézmények, hitelminősítő ügynökségek gyakorlatára és túlzottan hittek e gyakorlatok, 

megközelítések “jóságában”. (Vigvári et al., 2008)  

2.2. Felmérés eredményei 

A kérdőív 4. és 9. kérdései51 vonatkoznak a működési kockázattal kapcsolatos szabályozás 

értékelésére. A 4. kérdéscsoport egyben a helyzetfelmérést is szolgálta, mely az értekezés egy 

korábbi fejezetében kap helyet. A szabályozáshoz – és e tézishez – kapcsolódóan a 

jogszabályok értelmezését, útmutatók rendelkezésre állását és a Felügyelettel való 

együttműködést emelem ki. A jogszabályok értelmezése összességében kismértékben jellemző 

probléma volt. A nagybankok körében egy bank kivételével 4 fokozatú skálán 2-es értékelést 

kapott, míg a kisebb hitelintézetek komolyabb kihívásnak látták a jogszabályi megfelelést. 

Vélhetően az értékelés mögött az áll, hogy a nagyobb intézmények nagyobb kapacitással 

rendelkeznek, – mind emberi erőforrás vonatkozásában, mind pénzügyi téren – illetve hosszú 

távú céljuk a fejlett tőkeszámítási módszer bevezetése, amelyről – kiegészítve a jogszabályi 

előírásokat – lényegesen több iránymutatás áll rendelkezésre, mint az egyszerűbb módszerek 

alkalmazásáról. A kezdeti bizonytalanságot valamennyi intézmény kiemelte. E bizonytalanság 

jellemzően a módszerek alkalmazási feltételeinek való megfeleléshez kapcsolódott. PSZÁF 

(2008.) a nem megfelelő dokumentáltságot, az üzletági megfeleltetés egyértelműségének és 

utólagos ellenőrzése lehetőségének hiányát, a becslések nem megfelelőségét és a hibák 

korrigálásának elmaradását, illetve annak jelentős átfutási idejét emelet ki, mint elsődleges 

                                                 
51 Ld. 1. sz. Melléklet. 
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problémákat. A mélyinterjúk során több hitelintézet is jelezte, hogy a szabályok értelmezése 

és az azoknak való minél teljesebb megfelelés kapcsán eredménytelenül kérte a Felügyelet 

segítségét – nyilván annak leterheltsége, és a hitel kockázat, mint prioritást élvező terület 

miatt. A Felügyelettel való együttműködést, kommunikációt tehát kezdetben többen 

hiányosnak, egyoldalúnak mondták, amely az elmúlt négy-öt évben lényegesen javult.  

A 9. kérdésre sokszínű válaszok születtek. A válaszadók többsége nem elégedett a 

működési kockázatra vonatkozó szabályozással, mert az kiegyensúlyozatlan és 

aránytévesztő, mivel nem veszi figyelembe kellő mértékben az intézményi és működési 

környezeti sajátosságokat. Valamennyien kiemelték, hogy a szabályozás rosszul strukturált, 

mert nem ad elég részletes iránymutatást a módszerek implementálásához és megfelelő 

alkalmazásához, egyben nem képes a valós problémák megragadására. Minden intézmény 

arról számolt be, hogy bizonyos – számukra releváns – előírások, elvárások nem voltak 

egyértelműek, jogszabályi szinten nem jelentek meg, így a prevalidációs szakasz, az 

engedélyezési folyamat több esetben is elhúzódott, illetve bizonyos feltételeket utólagosan – 

néhány hónap türelmi időn belül – teljesítettek csak. Kezdetben például komoly kihívást 

jelentett a sztenderd módszer esetében a tevékenységek üzletági besorolása és a bruttó 

jövedelem üzletágankénti felosztása, és máig problémát jelent a fejlett módszer esetében a 

négy tényező értelmezése, kockázatkezelési rendszerbe illesztése. A szabályozás, megfelelés 

részleteit – és elsősorban a fejlett módszerre vonatkozóan – a VKK tartalmazza, mely a 

kritikus kockázatkezelési technikák tekintetében túl szűkre szabott. A nagybankok ezt a 

„szabadságot” egyben a szabályozás erősségeként is értékelték, véleményük szerint a nagyobb 

mozgástér hosszú távon a javukra válik, hiszen saját kockázati profiljuknak leginkább 

megfelelő kockázatkezelési és tőkeszámítási módszert alkalmazzák majd, mely remélhetőleg 

a szektor egészének érdekeit is szolgálja majd.  Lényeges, hogy az intézmények e szabadsága 

a Felügyelet által kontrollált keretek között maradjon, azaz ne veszélyeztesse a pénzügyi 

rendszer, ezen keresztül a makrogazdaság stabilitását. Ehhez nélkülözhetetlen a felügyeleti 

munkamódszerek felülvizsgálata, hiszen olyan egyetemes (közgazdaságtudományi, 

számviteli, banküzemtani és matematikai) tudásra van szükség a hatékony ellenőrzési funkció 

betöltéséhez, mely alkalmas az intézmények átfogó kockázatkezelési és irányítási 

rendszereinek értékelésére. Ezen felül kiemelt hangsúlyt kell fektetni a kommunikációra, 

hiszen a PSZÁF célja – nyilvánvalóan a felügyeleti funkciók és eszközök következetes 

alkalmazása, a függetlenség megőrzése mellett – a partneri viszony, párbeszéd kialakítása. 

(PSZÁF, 2008) 
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A szabályozás előnyei között az intézmények kiemelték, hogy az új szabályozás a 

banküzemet átfogóan kezeli, emellett sok új nyereség- és veszteségforrásra világít rá. A 

hátrányok között megemlítették még a szabályozás prociklikus jellegét, a felügyeleti és a 

számviteli beszámolási standardok közötti eltérésből fakadó értelmezési problémákat (például 

bruttó jövedelem kalkulálása, PSZÁF-nak küldendő jelentések), illetve többletmunkát, 

valamint a jogszabályok, iránymutatások apróbb pontatlanságait, amelyek miatt – az 

értelmezés függvényében – torz képet kaphatunk a szektorról, illetve az adott intézményről. 

Volt olyan kockázatkezelő, aki elavultnak nevezte a jelenlegi jogszabályokat, hiszen az elmúlt 

években a terület jelentős fejlődésen ment keresztül, sok tapasztalatot szereztek a piaci 

szereplők és a szabályozó hatóságok is, ami kiindulási alapja lehetne a változtatásoknak. Az 

egyik kisebb intézmény kiemelte, hogy számukra a sztenderd módszer irreális 

tőkekövetelmény képzését jelenti, amelyet a jelenlegi szabályok nem engednek lefelé 

korrigálni (a második pillérben számolt tőkeszükséglet alacsonyabb, ám a kettő közül a 

magasabbat kell képezni). Ezen kívül a bevezetés költségei is jelentősek, amelyek 

megtérülésével kapcsolatban negatívak a kilátásaik. (PSZÁF, 2008.) a csoportszintű 

módszerek alkalmazásával kapcsolatban kiemelték, hogy „a tőkekalkulációk ellenőrzése során 

azt tapasztaltuk, hogy a tőkekövetelmény gyakran semmilyen kapcsolatban nem áll az adott 

leányvállalat tényleges kockázati profiljával”. Emellett megjegyzik, hogy „tapasztalataink 

szerint a sztenderdizált módszer alkalmazása esetén a tőkekövetelmény jelentős mértékben 

felülbecsüli a működési kockázati kitettséget”. Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le – 

megerősítve a tézisben foglaltakat, – hogy a szabályozás nem illeszkedik megfelelően a 

valósághoz. A szakértők véleménye egybecseng a bankok álláspontjával: nem elégedettek a 

szabályozással. Részben a már leírtak miatt (konkrétumok hiánya), részben pedig mert 

meglátásuk szerint nem elég szigorú. Mindez a felügyeletekkel szembeni elvárások 

növekedését, bővülését eredményezi: magas szintű tudásra támaszkodva már az engedélyezés 

során és azt követően is rendkívül körültekintően kell eljárniuk. Vagyis a nem kellő 

mértékben rigorózus szabályozási környezetet, szigorú felügyeleti funkciókkal szükséges 

kompenzálni.  

A belső tőkeszámítás során a PSZÁF még az AMA-t alkalmazó bankoktól is elvárja, hogy 

az első pillérhez képest nagyobb mértékben vegyék figyelembe a hazai sajátosságokat. A 

mélyinterjúk során – a kérdőív 5. kérdése alapján – képet kaphattam az első és a második 

pillér szerinti tőkeigény számítási metódusa közötti különbségekről. A fejlett módszert 

alkalmazók esetében jellemző, hogy a kitettséget meghatározó modell és annak paraméterei 
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ugyanazok, eltérés a konfidencia szintekben van (második pillérben magasabb). A nagyobb, 

de jelenleg nem AMA-t alkalmazó bankok – készülve a fejlett mérési módszer bevezetésére – 

lényegében a fejlett módszer elvárásainak megfelelő megközelítéseket alkalmaznak. A kisebb 

intézmények pedig az első pillérbeli érték átskálázásával, kiegészítve azt belső 

veszteségadatokkal és az önértékelések eredményeivel származtatják gazdasági 

tőkeszükségletüket. A megkérdezett nagybankok többsége megfelelőnek találta az egyszerűbb 

módszer szerinti tőkekövetelményt, azonban az AMA alkalmazásával, mindegyikük annak 

csökkenésére számít. Mivel a saját modellek alkalmazása számos feltételhez kötött, egyben 

jelentős erőforrásigénye van, így nem várható, hogy a hazai bankszektorban a közeljövőben 

„tömegesen” vezetik majd be az AMA-t. Emiatt lényeges, hogy az egyszerűbb módszerek 

miként ragadják meg a működési kockázatot és mi alapján határozzák meg a szükséges tőkét.  

A kérdőív és az interjúk eredménye is meggyőzött arról, hogy a jelenlegi jogszabályok 

számos ponton hiányosak, kiegyensúlyozatlanok, emellett a közzétett útmutatók, 

kézikönyv sem nyújtanak elegendő támpontot a módszerek bevezetéséhez, a kritériumok 

értelmezéséhez és azok teljesítéséhez. A legsúlyosabb problémák, hogy az egyszerűbb 

módszerek kritériumrendszere, valamint a fejlett módszer alkalmazásának keretrendszere 

nincsenek egyértelműen kidolgozva és meghatározva, mely egyben a prudens működés 

alapvető feltétele is. 

2.3. Javaslatok 

A működési kockázat kezelésének és fedezésének létjogosultsága nem kérdőjelezhető meg. 

A működési kockázatok ugyanis a mindennapi bankműködés szerves részét képezik.  

A hatékonyabb kockázatkezelést előmozdítandó hasznos lenne olyan útmutatók 

kidolgozása, amelyek valódi támogatást jelenthetnek egyrészt az egyszerűbb 

módszereket alkalmazó intézmények, másrészt a kisebb intézmények számára, 

harmadrészt pedig támogatják elsősorban a fejlett mérési módszer bevezetésére készülő 

bankokat a nem hagyományos kockázatkezelési technikák alkalmazása terén. Az 

útmutatók kidolgozása kapcsán az úttörő szerepet a Felügyelet kell, hogy felvállalja.  

Az alkalmazott módszerek fejlesztését, valamint a kihívások gyors és hatékony kezelését 

támogatná az intézmények közötti tapasztalatcsere, együttműködés, melynek 

kezdeményezését – jobb híján – a hazai pénzügyi szervezeteknek (PSZÁF, MNB, PM, 

Bankszövetség) kellene felvállalni.  
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3. Működési kockázat kezelés extern hatásai 

A kockázatok megfelelő kezelése kulcsfontosságú az intézmények megbízható, prudens 

működése szempontjából. A működési kockázat számos potenciális káreseményt foglal 

magában, melyekkel kapcsolatos adatok és tapasztalatok hiánya, korlátos rendelkezésre állása 

(rövid idősor, kevés adat), a hagyományos (a hitel- és a piaci kockázatok esetében 

alkalmazott) kockázatkezelési technikák mellett, újszerű megközelítések implementálását 

kívánta meg a gyakorlatban. E módszerek (kockázati önértékelés, forgatókönyvek, üzleti 

környezetet és belső kontroll tényezőket megragadó mutatószám rendszer) megfelelő 

kialakítása és kockázatkezelési struktúrába történő adaptálása kulcsfontosságú a működési 

kockázat hatékony52 kezelése szempontjából. Ezek a lépések számos előnnyel jellemezhetők. 

Kiemelhető többek között a veszteségek megelőzése, a működés kritikus területeinek 

megismerése, a problémák korai észlelése vagy a szervezet átfogó feltérképezése.  

Mindezek nem egyszerűen a működési kockázat kezelési folyamatot teszik 

hatékonyabbá, ezen felül pozitív áttételes hatásuk van a bank egyéb – üzleti alapú és 

kontroll – tevékenységeire is. E hatások hatékonyságnövelési lehetőségeket hordoznak, 

melyek a tevékenységek és a kapcsolódó erőforrások racionalizálásában, az ehhez 

kapcsolódó költségcsökkenésben, illetve a veszteségek megelőzéséből és korai 

észleléséből származó hasznokban testesülnek meg.  

A következőkben – támaszkodva az 1.4. fejezetben ismertetett összefüggésekre – a 

működési kockázat kezelésének hozadékát mutatom be. Elsőként általánosságban, illetve az 

üzleti területek vonatkozásában igyekszem alátámasztani fenti megállapításomat, ezt követően 

pedig – egy mélyrehatóbb elemzés keretében – a kontroll területekkel való kooperáció hasznát 

és gyakorlati megvalósulását vizsgálom. A szakirodalom áttekintését követően, a kérdőíves 

felmérés alapján második tézisemet a következőképpen fogalmaztam meg:  

A működési kockázat (szabályozás motiválta) kezelési tevékenységnek lényeges pozitív 

extern hatása lehetne a banki működés egyéb (üzleti alapú, illetve kontroll) területeire is, 

amit a banki gyakorlat csak részben használ ki.  

                                                 
52 Tevékenységek hatékony ellátása alatt a kívánt output olyan megvalósítását értem, mely feltételezi az 
erőforrások ésszerű, gazdaságos felhasználását, a költséghatékonyságot és a vonatkozó külső és belső szabályok 
betartását. Például a kockázatkezelés hatékony, ha a kockázati kitettség a vezetés által meghatározott szinten 
(kockázati étvágy) belül marad, és a kockázat kezelésére fordított kiadások, nem haladják meg az általa nyerhető 
hasznot.  
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A fejezet zárásaként összefoglalom azokat a javaslatokat, melyek révén a működési 

kockázat kezelésének hatékonysága fokozható és annak pozitív hatásai még inkább 

kiaknázhatók. 

3.1. Kockázatkezelés nem hagyományos eszközökkel 

A működési kockázati kitettség megragadására és kezelésére több módszer együttes 

alkalmazása teremt lehetőséget, melyeket – ahogy az a kérdőív 10. kérdésére adott 

válaszokból is kitűnik – a gyakorlatban többé-kevésbé alkalmaznak is az intézmények. A 

hagyományosnak tekinthető statisztikai elemzéseken túl, az újszerű megközelítésként számon 

tartott kockázati önértékelések a kezdetektől alkalmazott és folyamatosan fejlesztett 

kockázatkezelési technikák. Emellett a nagybankoknál a kulcs kockázati indikátorok 

alkalmazása és a forgatókönyvek kidolgozása is a kockázatkezelési rendszer részét képezi, 

ugyanakkor e módszerek még nem eléggé kifinomultak, emiatt az ezekből származó 

eredmények felhasználása esetenként korlátokba ütközik.  

A veszteségadatok gyűjtése és külső adatokkal történő kiegészítése a kockázat 

számszerűsítésére, statisztikai/matematikai alapon történő kifejezésére nyújt lehetőséget. A 

kihívást e területen a rövid idősor, a kevés adat, illetve az adatok közös nevezőre hozását 

(veszteségadatok, valamint intézményi jellemzők összhangja) biztosító ún. skálázási 

függvények hiánya és korlátai jelentik. Mind a gyakorlatban, mind az akadémiai irodalomban 

számos elemzés tesz kísérletet e problémák áthidalására, kifinomult módszerek kidolgozására. 

A működési kockázatok modellezésére a biztosítás-matematikában használt klasszikus 

megközelítések és az extrémérték elméleten alapuló modellek terjedtek el széles körben. A 

kockázat modellezésének irodalmába betekintést nyújt többek között Peters – Sisson (2006), 

Chavez-Demoulin et al. (2006), Cowell et al. (2007), Carvalho et al. (2008) és Gourier et al. 

(2009). A statisztikai becslések során elsősorban belső veszteségadatokra támaszkodnak, 

melyek többnyire a nagy gyakoriságú, kis súlyosságú eseményeket ölelik fel. Az adatok 

kiegészíthetők/kiegészítendők külső adatokkal, melyek lehetőséget teremtenek az adatbázis 

bővítésére, illetve a kis gyakoriságú és súlyos események figyelembe vételére. Kihívást jelent 

ugyanakkor az adatok közös nevezőre hozása. A modellezés és a kapott eredmények 

megbízhatóságának szempontjából lényeges ugyanis, hogy hasonló adottságú intézmények 

veszteségadatait vegyék figyelembe. A különböző forrásokból származó adatok egyesítésével, 

skálázási függvények kidolgozásával foglalkozik többek között Shevchenko – Wüthrich 

(2010) és Agostini et al. (2010).  
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Mindez azonban nem elegendő a működési kockázat kifejezésére, hiszen múltbeli 

veszteségadatok alapján jövőre vonatkozó következtetések levonása, nem képezheti 

kizárólagos alapját a fedezéshez szükséges tartalékok, a tőke meghatározásának. Emiatt 

szükséges további ún. félkvantitatív, illetve kvalitatív módszerek implementálása is, melyekre 

részben a jogszabályok, részben a felkészülést segítő útmutatók, kézikönyvek is javaslatot 

tesznek és amelyek, mint a működési kockázat kezelés best practice-i megjelennek a 

gyakorlatban. Ezek az önértékelések, a forgatókönyvek, valamint a környezeti és kontroll 

tényezők53, melyek alkalmazása a kockázatkezelési gyakorlatban nem nevezhető elterjedtnek. 

A szakirodalomban a nem hagyományos eszközök tekintetében elsősorban egy viszonylag 

szűk kör: az Institute of Operational Risk iránymutatásai (IOR 2010a. és IOR 2010b.), 

Scandizzo (2005) és Scandizzo (2006), valamint az ausztrál prudenciális felügyelet elemzései 

Watchorn (2007) és Watchorn – Levy (2008) emelhetők ki. Az önértékelések révén 

feltárhatók a működés szűk keresztmetszetei, a forgatókönyvek a potenciális káresemények 

bekövetkezésére készítik fel a szervezetet, a kockázati indikátorok pedig alkalmasak a 

problémák időben történő jelzésére (early warning). E módszerek hozadéka egyrészt, hogy 

részben prediktív megközelítések, azaz alkalmasak a kockázati kitettség nyomon követésére, 

kritikus szint fölé emelkedés esetén annak azonnali jelzésére.  Másrészt intézkedéseket 

generálnak, melyek irányulhatnak a veszteség bekövetkezésének vagy súlyosbodásának 

megelőzésére, az esemény és hatásainak feltárására, valamint az eredeti üzletmenet 

helyreállítására, a hibák korrekciójára. Az intézkedések között meg kell említenünk azokat, 

melyek hosszabb távon fejtik ki hatásukat: tevékenységek racionalizálása, átszervezések, 

hatáskörmegosztás, dokumentáltság stb. Harmadrészt pedig a kockázatkezelés e lépései által 

kockázattudatosabbá válhat a szervezet. E „best practice”-ek – beleértve a külső és belső 

veszteségadatok gyűjtését is – csak együttesen teszik lehetővé a működési kockázat hatékony 

kezelését; a gyakori és nem jelentős, a ritka és súlyos, illetve a várható és a nem várható 

működési kockázati veszteségek megragadását.  

Az ausztrál felügyelet (Australian Prudential Regulation Authority, APRA) által 2008-ban 

készített felmérés szerint – ahogy az alábbi ábra is mutatja – a belső adatok és a kulcs 

kockázati indikátorok (üzleti környezetei és belső kontroll tényezők, BEICFs) elsősorban a 

nagy gyakoriságú és kis hatású események  megragadására alkalmasak, míg a külső adatok és 

                                                 
53 Mivel a banki gyakorlatban az üzleti környezeti és belső kontroll tényezők a kulcs kockázati indikátoroknak 
feleltethetők meg, ezért a továbbiakban, e fejezetben nem teszek különbséget  a kettő között. Bővebben a 
következő fejezetben foglalkozom e kérdéskörrel. 
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a forgatókönyvek révén a kis gyakoriságú és nagy hatású események fejezhetők ki. (Crapp, 

2008) 

3.1. ábra. Kulcstényezők referencia tartománya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forrás: Crapp (2008) alapján 

Míg a hitel-, piaci- és likviditási kockázatok kezelése keretében az egyes kockázatokkal 

kapcsolatos, specifikus tevékenységekre – például a hitelnyújtás folyamatára vagy a pénz- és 

tőkepiaci műveletekre – koncentrálnak, addig a működési kockázat kezelése átfogó képet ad 

valamennyi banki folyamatról, a technikai feltételek megfelelőségéről (alkalmazott 

rendszerek), a humán erőforrásról és a bankműködést befolyásoló külső tényezőkről. A 

káresemények feltérképezése, a kockázati önértékelések, a forgatókönyvek kidolgozása, a 

kockázati indikátorok alkalmazása eredményeként a vállalat működése és a teljesítményt 

befolyásoló tényezők egészen más megvilágításba kerülnek. A szervezet működése 

átláthatóbbá válik a munkatársak számára, világossá válnak: az általuk végzett feladatok 

súlya, jelentősége és a potenciális hibák, hiányosságok tevékenység egészére, teljesítményre 

gyakorolt hatásai. Ez lehetővé teszi a kockázattudatos gondolkodásmód vállalati kultúrába 

illesztését és a szervezeti viselkedés jobb megértését, melyek együttesen a káresemények 

bekövetkezési valószínűségének csökkenését, ezen keresztül a teljesítmény növelését 

eredményezhetik. (Lamanda, 2006) 

3.1.1. Felmérés eredményei 

A hazai bankok körében végzett felmérésem 6., 7. és 8. kérdései irányultak a működési 

kockázat többletértéke általános megítélésének felmérésére. A megkérdezett hat nagybank 

mindegyike kivétel nélkül úgy gondolja, hogy a működési kockázat vállalása eredményezhet 

hasznot. Részben, mert meglátásuk szerint a működési kockázatra is igaz, hogy 

kockázatvállalás nélkül, nincs eredmény. Másrészt pedig a kockázat kezelése – a problémák 
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korai észlelése és a veszteségek mérséklése révén – jelentős hatékonyságnövekedést 

eredményez a banki működés egyéb területein és összbanki szinten is.  

Az elemzés 7. és 8. kérdésére adott válaszok egyértelműen alátámasztják, hogy a működési 

kockázat kezelési módszertan bevezetésének hozzáadott értéke jelentősnek mondható. Egy 

nagybank és a kisebb intézmények kivételével a következőképpen vélekedtek az 

intézmények: „Az újfajta működési kockázati módszertanok bevezetéséből származó hasznok 

(pl. prevenció, potenciális veszteségek elkerülése) túlmutatnak a módszertan bevezetésének 

költségein.” A nagybankok közül 4 szerint a működési kockázat jogszabályi szintre emelése 

nem csupán a veszteségek elkerülése és a működés kritikus területeinek megismerése miatt, 

hanem a szervezeti viselkedés megértéséből fakadó hasznok miatt is pozitívumként 

értékelhető.  

Az általam vizsgált két kisebb hitelintézetre jellemző, hogy a működési kockázat kezelése 

nem élvez prioritást, a kockázatkezelők alulmotiváltak és leterheltek. Emellett az intézmények 

egyszerűbb módszereket használnak, mind a szabályozói, mind a belső tőkeszámításra. 

Válaszaikban a felsorolt jellemzők tetten érhetőek: a működési kockázat vállalása 

véleményük szerint egyértelműen nem eredményezhet előnyt és a kockázatkezelés hozadéka 

nem mutat túl a kapcsolódó költségeken. A szakosított hitelintézet szerint a működési 

kockázat szabályozásban történő megjelenése számos többlet terhet, kiadást jelent számukra.  

A kérdőív alapján összességében az a következtetés vonható le, hogy a bankok felismerték 

a működési kockázat kezelésében rejlő lehetőségeket. Ezt a feltevést támasztja alá a 

tanácsadók tapasztalata is, miszerint a kisebb intézmények is – elsősorban költségcsökkentési 

célokból – egyre érdeklődőbbek a fejlettebb, hatékonyabb kockázatkezelési módszerek iránt. 

A megállapítást szilárdabbá tehetné egy költség-haszon elemzés, melynek reprezentatív, 

hiteles elkészítésére korlátozottan van lehetőség, hiszen míg a kockázatkezelési módszertan 

kialakításának és fenntartásának költségei viszonylag pontosan számba vehetők (pl: 

informatikai eszközök, munkaerő, adminisztratív költségek), addig a kockázatkezelésből 

származó hasznok meghatározása (pl: elkerült veszteségek nagysága, költségek csökkenése 

okainak feltárása) – így az elemzés végkövetkeztetése is – erősen szubjektív lenne.  

 

Napjaink „bankvezetőivel” szemben komoly elvárások fogalmazódnak meg: a banküzemet a 

maga komplexitásában kell átlátniuk; a változásokra, kihívásokra számos tényező 

mérlegelésével, gyorsan kell reagálniuk. Nem egyszerűen irányítaniuk (management) kell a 
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vállalatot, ezen felül felügyeleti (supervision) funkciót is be kell, hogy töltsenek. Mindez 

rendkívül összetett szaktudást és komoly tapasztalatokat igényel, emellett lényeges, hogy a 

menedzsment döntési helyzetekben megfelelő információkat54 kapjon. A működési kockázat 

kezelés üzleti szempontú hozadékai alapvetően a kockázatkezelés keretében előálló 

információk átadásából származhatnak. Az működési kockázati információk üzleti célú 

felhasználásnak értékelésében kérdőívem 10., 17., 28., 30. és 32. kérdéseire támaszkodtam.  

A válaszadók megerősítették, hogy a kockázatkezelés eredményei – például az adott terület 

kockázati önértékelésének konklúziói, a kulcs kockázati indikátorok értékei és azok változása 

vagy az elmúlt időszak működési kockázati veszteségei – megjelennek az üzleti terület 

döntéshozói számára készülő jelentésekben.55 A döntéshozás támogatása mellett kiemelhető 

az a szintén támogatói szerepkör, amely abban nyilvánul meg, hogy működési kockázat 

kezelési tevékenység hozzájárul a szervezeti viselkedés jobb megértéséhez, a szervezet 

áttekinthetőségének növekedéséhez. Ezáltal segíti a vezetést a vele szembeni elvárásoknak 

való minél teljesebb megfelelésben.  Az üzleti területek működési kockázatkezelési terület 

iránti elkötelezettségét jelezheti az is, hogy a megkérdezett nagybankok mindegyikénél önálló 

működési kockázati bizottság működik. A mélyinterjúkon elhangzottak alapján azonban ez 

elsősorban a jogszabályi és a felügyeleti elvárásoknak való megfelelés következménye, nem 

pedig a kockázatkezelés többletértékének felismeréséből fakad. Volt olyan nagybank, ahol 

arról számoltak be, hogy a kockázatkezelési szempontokat alárendelik az üzleti érdekeknek, 

és a megkérdezettek többsége arról számolt be, hogy a vezetői/bizottsági értekezletek/ülések 

alkalmával a működési kockázati terület beszámolója nem tartozik a prioritást élvező 

kérdések közé. A tanácsadók valamennyien egyetértettek abban, hogy a működési kockázat 

kezelők, az intézményen belül, nem képesek érdekeik kellő mértékben történő 

érvényesítésére, a terület számos előnyének és hozadékának szervezet szintű elismertetésére. 

Felidézve a kérdőív 32. kérdését, mely az önálló működési kockázat kezelési terület 

elfogadottságára vonatkozott, mindegyik válaszadó arról számolt be, hogy kezdetben az 

elfogadottságuk és támogatottságuk alacsony szintű volt, mely az elmúlt 4-5 évben 

számottevően javult. E változás alapvetően a kockázatkezelési feladatok ellátásának 

támogatásában és az együttműködésben realizálódik (például: aktív részvétel az 

                                                 
54 Megfelelő információ ellátás alatt a következő kritériumok teljesítését értem: a szükséges helyen és időben 
megjelenik az információ, mely aktuális, releváns, érthető és értelmezhető, tömör és lényegre törő. 
55 A kulcs kockázati indikátorokat a felmérésben résztvevő bankok egy kivételével alkalmasnak és hasznosnak 
találják vezetői döntéshozás támogatására. 1. sz Melléklet 17. kérdés. 
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önértékelésekben), míg a kockázatkezelés eredményeinek hasznosítása nem mondható 

általánosan elterjedtnek.  

Érdekes még ebből a szempontból, hogy a működési kockázat kezelési terület tanácsadói 

szerepben – a feltételezett többletinformációk ellenére – ritkán jelenik meg. Elsősorban új 

termékek bevezetése előtt jellemző, hogy állásfoglalást kérnek a területtől. 

Tehát a mélyinterjúk során arra a következtetésre jutottam, hogy a felismert hasznok 

kiaknázása az üzleti területeken nem, illetve egyelőre csak csekély mértékben  jellemző.   

3.2. Működési kockázat a belső kontroll rendszerek vonatkozásában 

A működési kockázat kezelésének célja, hogy az üzletmenet folytonosságát úgy biztosítsa, 

hogy közben a külső (jogszabályok és nem kötelezően előírt piaci/hatósági alapelvek) és belső 

szabályokat (belső szabályzatok, vezetői utasítások stb.) betartsák. E cél – ahogy a 

későbbiekben bemutatásra kerül – számos ponton harmonizál a belső irányítási rendszer 

(internal governance), ezen belül a bank belső kontroll (internal control system) rendszerének 

célkitűzéseivel. Ez alapján arra következtethetünk, hogy a két terület közötti együttműködés, 

hatékonyság növekedést (költségek csökkenése, elkerült veszteségek hozadéka) idézhet elő 

mind szervezeti egységek szintjén, mind az intézményt átfogóan tekintve. A következőkben 

támaszkodva a szakirodalomra és kérdőíves felmérésem eredményeire, azt kívánom 

alátámasztani, a működési kockázat kezelés folyamata jótékony hatással van a belső 

kontroll tevékenységekre, elsősorban a belső ellenőrzési funkciók ellátására. E hasznok 

kiaknázásához – függetlenségük megőrzése emellett – a két terület együttműködésére 

van szükség. 

3.2.1. Belső irányítás fogalma, keretrendszere 

 A megfelelő belső kontroll mechanizmusok kialakítása és működtetése alapvető feltételei a 

felelős belső irányításnak. A kontrollok magukban foglalják mindazokat a szabályokat, 

eljárásokat, gyakorlati módszereket és a szervezeti struktúrát, amelyek támogatásával 

értékelhető a célkitűzések megvalósítása, valamint megelőzhetők, felderíthetők és 

korrigálhatók a nem kívánatos események. Watchorn és Levy (2008) a kontrolloknak három 

típusát különítik el: megelőző, feltáró (detektív) és korrektív kontrollok. A preventív 

kontrollok a kockázati esemény vagy a veszteség megelőzésére fókuszálnak. A feltáró 

kontrollok célja a már bekövetkezett kockázati esemény vagy a keletkezett veszteség 

feltérképezése, kivizsgálása annak érdekében, hogy megakadályozzák a veszteség 
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bekövetkezését vagy annak súlyosbodását. A korrektív kontrollok a bekövetkezett káresemény 

utániak, részben a helyreállításra fókuszálnak, másrészt olyan intézkedések megtételét, 

előírását foglalják magukban, amelyek célja, hogy a jövőben ne fordulhasson elő hasonló 

esemény.  

PSZÁF (2006) alapján a bankok belső kontrollrendszerének elemei a következők: 

kockázatok kontrollja, a compliance funkció és a belső ellenőrzési rendszer. A kockázat 

kontroll funkció nem a kockázatok minimalizálására irányul, hanem a kockázatkezelési 

folyamat megfelelőségének értékelésére és biztosítására.  A kockázat kontroll keretében a 

szervezet megbizonyosodik arról, hogy megfelelően azonosítják, mérik, kezelik és jelentik a 

kockázatokat, hogy e tevékenységek dokumentálva vannak, és hogy hatékony elvégzésükhöz 

valamennyi feltétel biztosított. A compliance tevékenység a jogszabályi megfelelés biztosítása 

mellett magában foglalja az ajánlások, irányelvek, módszertani útmutatók, piaci szokványok 

és etikai szabályok nyomon követését és ezek adaptálását. A belső kontroll rendszer 

leginkább hangsúlyos eleme a belső ellenőrzési rendszer, melynek célja a bank szabályos 

működésének és sikeres üzleti vezetésének elősegítése. A belső ellenőrzés magában foglalja a 

folyamatba épített ellenőrzést, a vezetői ellenőrzést és a függetlenített belső ellenőrzési 

szervezetet. Előbbi beépített ellenőrzési pontokat jelent, ahol terv-tény elemzések keretében 

értékelik, elemzik az eltéréseket, illetve megteszik a szükséges intézkedéseket. A vezetői 

ellenőrzés az információk folyamatos értékelését, az alkalmazottak beszámoltatását, 

engedélyezést, helyszíni ellenőrzéseket tartalmaz. A függetlenített belső ellenőrzés „olyan 

független, objektív bizonyosságot adó eszköz és tanácsadói tevékenység, amely érteket ad a 

szervezet működéséhez és javítja annak minőségét. Módszeres és szabályozott eljárással 

értékeli és javítja a kockázatkezelési, a kontroll és az irányítási folyamatok hatékonyságát, 

ezáltal segíti a szervezeti célok megvalósítását.”56  

A felelős belső irányítást – tekintve az elmúlt évtized történéseit (intézmények 

komplexitásának növekedése, verseny erősödése, vállalati visszaélések stb.) – szabályozói 

szinten is növekvő érdeklődés jellemzi. Uniós színtéren a bankok belső kontroll rendszerei 

vonatkozásában a Bázel II második pillére, valamint a CEBS (Committee of European 

Banking Supervisors, illetve 2011. január 1-től: European Banking Authority, EBA) belső 

irányításról szóló – 2010 októberében elfogadott – irányelve (CEBS, 2010) emelhetők ki. 

Ezekkel az irányelvekkel összhangban állnak a hazai szabályozó eszközök: többek között a 

Hpt. 13./D. §. és PSZÁF belső védelmi vonalakról kiadott ajánlása (PSZÁF, 2006), illetve a 

                                                 
56 Forrás: IIA, (2011) 
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belső tőkemegfelelés (ICAAP) értelmezését támogató útmutatója (PSZÁF, 2010a) 

meghatározóak a hitelintézetek belső irányítási rendszerei tekintetében. Meg kell említenünk 

még az Institute of Internal Auditors (IIA) nemzetközi szervezet által kiadott normákat, 

melyek a belső ellenőrzési szervezetet fejlesztik és támogatják oly módon, hogy az mind 

eszközrendszerében, mind megközelítésében megfeleljen a dinamikusan változó működési 

környezet és világgazdaság támasztotta kihívásoknak.  

A felsorolt irányelvek, útmutatók és ezek mentén a jogszabályok a felelős irányítás alapvető 

feltételeként határozzák meg az áttekinthető szervezeti felépítést, az egyértelműen 

meghatározott felelősségi-, feladat- és hatásköröket, valamint a felső vezetés 

elkötelezettségét. Emellett fajsúlyos területként tartják számon mind a kockázatkezelést, mind 

a belső kontroll rendszereket, illetve kritikus feladatként kezelik a rendszerbiztonság és az 

üzletmenet folytonosságának garantálását. A felügyeletek az arányosság elvének57 figyelembe 

vételével fogalmazzák meg elvárásaikat, ellenőrzési szempontjaikat. 

 

A prioritást élvező területek működési kockázatok vonatkozásában is érdekes 

megvilágításba helyezhetők. Például a nem megfelelő szervezeti felépítés, nem egyértelműen 

definiált feladatok vagy jelentési utak fennakadásokat okozhatnak a gördülékeny 

kommunikációban, a döntéshozáshoz szükséges információk célszemélyhez történő 

eljutásában, nagyobb teret engednek jogosulatlan tevékenység folytatására és elfedhetnek egy 

jól strukturált szervezet esetében nyilvánvaló problémákat, szabálytalanságokat. 

Megemlíthetjük a kilépő dolgozók jogosultságainak nem megfelelő kezelését, vagy a 

pozíciók/munkakörök duplikációját és az összeférhetetlenségi szabályok be nem tartását. 

Biegelman és Bartow (2006) a belső és külső csalások megelőzésével, a belső ellenőrzési 

szervezet ebben játszott szerepével foglalkoznak. Véleményük szerint a kockázattudatos 

gondolkodásmód vállalati kultúrába történő integrálása jelenti a kulcsát a hasonló események 

bekövetkezési valószínűsége mérséklésének. Egyben kinyilvánítják, hogy a megfelelő belső 

kontroll rendszer számos olyan esemény bekövetkezését, illetve számottevő veszteség 

kialakulását előzi meg, amelyek a működési kockázat kategóriájába tartoznak. Lényeges az is, 

hogy mind a kockázatkezelési, mind a belső kontroll rendszerek összhangban legyenek az 

intézmény üzleti profiljával, stratégiai céljaival. Egy bank portfóliójának, kihelyezéseinek 

összetétele, sajátosságai egyben meg kell, hogy határozzák a kockázatkezelési és ellenőrzési 

                                                 
57 A felügyeletek a tevékenység jellegével, méretével, illetve komplexitásával összhangban, arányban álló 
feltételek teljesülését várják el. 
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prioritásokat is. Ennek hiányában olyan „rések” maradhatnak, keletkezhetnek az intézmény 

tevékenységében, amelyek nincsenek kezelve, lefedve, kontrollálva. E kritikus pontok, 

területek olyan folyamatokat indíthatnak el, amelyek jelentős veszteség előidézői lehetnek. 

Gondolhatunk az új termékek bevezetésekor azok nem kellően körültekintő kialakítására 

(hiányosságok a kapcsolódó kockázatok meghatározásában) vagy az egyes ügyfélcsoportok 

jellemzőinek és kilátásainak nem megfelelő felmérésére. Mind a kockázatkezelési, mind a 

kontroll területek szempontjából prioritást élvez a banki infrastruktúra védelme, melynek 

nem megfelelősége esetén olyan információk kerülhetnek illetéktelen felhasználók kezébe, 

amelyek visszaélésre teremtenek lehetőséget, komoly veszteséget okozva ezzel mind a 

banknak, mind az ügyfélnek.58  

A működési kockázatkezelésének eszköztára – a kockázat komplex jellege és a korábban 

megfogalmazott korlátok (kevés adat, rövid idősor, tapasztalatok hiánya) miatt – 

meglehetősen széles. A veszteségadatok gyűjtése és statisztikai elemzése, a kockázati 

önértékelések, a kockázati indikátor-rendszer és a forgatókönyvek kidolgozása mind azt a célt 

szolgálják, hogy a működési kockázat kezelhető keretek között maradjon, hogy a kockázat 

azonosítása, mérése és mérséklése a lehető leghatékonyabb módon – tehát a megfelelő 

időben, minimális ráfordítás és az erőforrások ésszerű felhasználása mellett – valósuljon meg. 

Ez – mint a működési kockázat kezelés célfüggvénye – egy optimális állapot, melynek elérése 

csak közelítőleg lehetséges. Ennek érdekében azonban szükséges és célszerű minden olyan 

eszköz, megközelítés adaptálása a kockázatkezelési gyakorlatba, mely előmozdítja e 

célkitűzések megvalósulását. Véleményem szerint tehát a bank belső kontroll rendszerei és a 

működési kockázat kezelési terület közötti kooperáció hatékonyabbá teszi a kockázatkezelés 

folyamatát: támogatja és kiegészíti a kockázati önértékelést, valamint a veszteségadatokra, a 

kockázati indikátorokra és a forgatókönyvekre alapozott elemzéseket, ezáltal hozzájárulnak a 

kockázati események és a veszteségek időben történő azonosításához, valamint a kapcsolódó, 

szükséges intézkedések megtételéhez. 

Az előnyök fordítva is jelentősek lehetnek. A működési kockázat kezelés – a veszteségek 

megelőzésén, a kritikus területek feltárásán és a szervezet áttekinthetőségének növekedésén 

keresztül – többletértéket hordoz a belső kontroll területek vonatkozásában. A működési 

kockázat kezelése keretében észlelt problémák korrigálása és az információk továbbítása a 

                                                 
58 A biztonsági támadások gyakran bizonyos fontos adatok megszerzésére, megváltoztatására és kijelölt 
fogadónak való továbbítására irányulnak, más „támadási formák” pedig arra tesznek kísérletet, hogy 
megtagadják a jogosult felhasználó hozzáférését. Ezek a technikák, a mesterséges eredetű veszélyforrások egyre 
kifinomultabbak, szervezettebbek és a fejlődő technológia minden újdonságát igyekeznek kihasználni. 
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kontroll területek számára hatékonyabb működést tesz lehetővé, mely a munkaerő 

többletkapacitásában és a költségek mérséklődésében nyilvánul meg. A felszabadult kapacitás 

fordítható a módszerek fejlesztésére, finomítására, mely további hatékonyságnövekedést 

eredményez. A költségek csökkenésének is több vetülete van. Egyrészt az időben észlelt 

események, veszteségek korrekciójának, megelőzésének költségei alacsonyabbak lesznek, 

másrészt a mérséklődő veszteségek alacsonyabb tőkekövetelményt támasztanak a bankkal 

szemben, harmadrészt pedig a területek kooperációja folytán elkerült veszteségek is 

„megtakarításként” értelmezhetők. A kontroll és a kockázatkezelési területeknek ugyan 

függetlennek kell lenniük egymástól, ennek ellenére a tapasztalatcsere, a folyamatos 

kommunikáció és együttműködés hatékonyabbá tehetik a működési kockázat kezelés 

folyamatát, egyúttal a belső védelmi vonalak működését. 

 

A pénzintézetek eredményes működése nagymértékben függ azok irányítási rendszerének 

hatékonyságától. Hatékony irányítás pedig jól működő belső kontroll rendszer nélkül nem 

létezik. A belső kontroll rendszer megfelelő színvonalú működése közvetlenül befolyásolja az 

adott intézmény működését, versenyképességének jelentős tényezője. A korszerű kontroll 

rendszer folyamatosan értékeli a kockázati tényezőket és egyre nagyobb súlyt helyez az 

előzetes kockázat elemzésre és az ezen alapuló tervezésre. (Lamanda – Zsolnai, 2010)  

A belső kontroll rendszer leginkább hangsúlyos eleme a független belső ellenőrzési szervezet 

(internal audit). Az ezzel szembeni elvárások és kihívások rendkívül sokrétűek. Amellett, 

hogy működését számos jogszabály, irányelv és ennek megfelelően belső szabályzatok 

helyezik keretek közé, meg kell felelni a belső és külső, üzleti környezeti kihívásoknak is. Az 

egyensúly megtalálása nem egyszerű feladat. A belső ellenőrzés célja az eredményes üzleti 

tevékenység támogatása, ennek érdekében – a kapacitások ésszerű felhasználása és a kritikus 

területek prioritása mellett – ellenőrzi a működést, miközben feltárja a potenciális kockázati 

tényezőket, veszteségforrásokat és a hatékonyságot, a teljesítményt fokozó lehetőségeket, 

valamint szükség esetén lépéseket tesz a kockázat/veszteség mérséklése, a kár, illetve 

súlyosbodása megelőzése és ismételt előfordulásának kiküszöbölése érdekében. Ahogy a 

következő ábra is mutatja a működési kockázat kezelés (operational risk management, ORM) 

célja szintén a kritikus területek azonosítása, illetve megszüntetésük érdekében intézkedések 

generálása, melyek a költségek mérséklésén keresztül szintén a szervezeti célok hatékony 

megvalósulását mozdítják elő. A két terület céljai tehát harmonizálnak egymással. Mindez, 

figyelembe véve a kapacitások, erőforrások korlátosságát és a működési kockázat kezelést 
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jellemző tapasztalathiányból fakadó problémákat, kellő motivációt kell, hogy jelentsenek az 

együttműködés megvalósításához. Együttműködés esetén, az abból származó előnyöket 

kiaknázva pedig lehetővé válik a szervezeti célkitűzések hatékonyabb (alacsonyabb költségek, 

határidők tartása, befolyásoló tényezők feltárása stb.) megvalósulása. 

3.2. ábra: Belső ellenőrzés sémája – kiegészítve a működési kockázat kezeléssel (ORM) 

 

Forrás: saját szerkesztés  

Ha például valamely szervezeti egységnél a tranzakciók vagy a veszteségadatok rögzítése és 

jóváhagyása ugyanazon munkatárs feladata, azaz a két funkció személyi értelemben nem 

különül el egymástól, akkor az adott területen a belső csalás valószínűsége növekszik. Ezt 

észlelhetik akár egy önértékelés keretében a működési kockázatkezelők, akár a belső 

auditorok. Mivel e veszélyforrás mindkét terület kompetenciája és felelőssége egyben, így 

egymás informálása a feltárt problémákról, a területek hatékonyságának javulását 

eredményezi.  

3.2.2. Felmérés eredményei 

A működési kockázatkezelésének eszköztára – a kockázat komplex jellege és a korábban 

megfogalmazott korlátok (kevés adat, rövid idősor, tapasztalatok hiánya) miatt – 

meglehetősen széles. A veszteségadatok gyűjtése és statisztikai elemzése, a kockázati 

önértékelések, a kockázati indikátor-rendszer és a forgatókönyvek kidolgozása mind azt a célt 

szolgálják, hogy a működési kockázat kezelhető keretek között maradjon, hogy a kockázat 

azonosítása, mérése és mérséklése a lehető leghatékonyabb módon – tehát a megfelelő 

időben, minimális ráfordítás és az erőforrások ésszerű felhasználása mellett – valósuljon meg. 

Ez – mint a működési kockázat kezelés célfüggvénye – egy optimális állapot, melynek elérése 

csak közelítőleg lehetséges. Ennek érdekében azonban szükséges és célszerű minden olyan 
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eszköz, megközelítés adaptálása a kockázatkezelési gyakorlatba, mely előmozdítja e 

célkitűzések megvalósulását.  

 

A CEBS által 2009-ben végzett felmérés (a 27 uniós felügyelet körében) – mely a belső 

védelmi vonalakra vonatkozó felügyeleti ajánlásoknak való megfelelés értékelésére fókuszált 

– fő megállapítása, hogy az irányelvek implementálását elkezdték az intézmények, de közben 

számos, kisebb-nagyobb hiányosság nehezítette a megfelelést. Az egyik legfőbb gyengeség a 

szervezeti felépítés komplexitása, mely gátolja a hatékony és gördülékeny kommunikációt, 

emellett a jelentési rendszerben is komoly problémákhoz vezet, gátolva a döntéshozás 

támogatását. Emellett a management felügyeleti funkciójának nem megfelelő ellátására hívták 

fel a figyelmet, mely elsősorban a tevékenység összetettségére és az ebből fakadó kockázatok 

ismeretének hiányára vezethető vissza. A kockázatkezelési- és kontrollrendszerek szervezetbe 

ágyazottsága is mutatott hiányosságokat, ezen felül helyenként e területek erőforrásokkal való 

ellátottsága is kifogásolható volt. Ugyanakkor a válaszadók kiemelték, hogy az addig 

megvalósított belső védelmi rendszer elemei, sokban segítették a válság hatásai 

elmélyülésének megakadályozását, a következmények kezelését és a hibák megoldását. 

(CEBS, 2009) 

Hazánkban a Bankárképző által – 8 hitelintézet (4 nagybank, 1 közép- és 1 kis bank, 1 

szakosított hitelintézet és 1 fióktelep) részvételével – készített tanulmány nyújt – ugyan nem 

éppen aktuális – betekintést az intézmények belső védelmi vonalainak kialakításába. 

Megállapításaik összhangban vannak a nemzetközi felmérések eredményeivel: „… ezen a 

területen nincs nemzetközileg kialakult, elfogadott és követendő legjobb gyakorlat. Ez 

valószínűleg azzal magyarázható, hogy a pénzügyi szektorban működő különböző 

intézménytípusokra nem alakítható ki egységes elvárás a belső irányítás területén azok eltérő 

működési elvei miatt, másrészt „ahány ház annyi szokás”, azaz azonos intézménytípuson 

belül is sokféle gyakorlat került kialakításra az adott szervezet igényeit, specialitásait 

figyelembe veendő.” A hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy a hitelintézeti szektort erős 

törekvés jellemzi a jogszabályi követelményeknek, felügyeleti elvárásoknak való megfelelés 

terén. Kiemelték, hogy a kisebb intézmények számára részletesebb iránymutatásokra lenne 

szükség, hiszen esetükben a nagybankokhoz viszonyítva egyszerűbb formában is elképzelhető 

a megfelelés. Emellett a compliance kockázat pontosabb meghatározására, illetve e terület 

megfelelő kialakítására és feladatainak körülhatárolására, valamint a vezető testületek 

felügyeleti funkciójának erősítésére tettek javaslatokat. (Bankárképző, 2009)  
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Saját felmérésem, a mélyinterjúk tapasztalatai alapján elmondható, hogy az utóbbi két 

probléma esetében történtek előrelépések. Nagybankok esetében ugyanis a compliance 

viszonylag hangsúlyos – nem elhanyagolható – szerephez jut a működési kockázat 

kezelésében, kontrolljában. Emellett a vezető testületeknek készített rendszeres jelentések, a 

kockázatkezelés és -kontroll céljára létrehozott bizottságok pedig arra engednek 

következtetni, hogy a szervezetek kockázattudatossága növekedett, a vezetés 

felügyeleti/ellenőrzési szerepköre hangsúlyosabb lett. 

Saját elemzésem – a kérdőív 25-32 kérdései – egyrészt a felelős irányítás alapelveinek 

teljesülését vizsgálta a működési kockázati területen, másrészt pedig a kontroll és a 

kockázatkezelési területek kooperációja szintjének felmérésére irányult.  

Az internal governance irányelvek működési kockázat kezelésben játszott szerepét a 

nagybankok kivétel nélkül kulcs fontosságúnak ítélték meg. Ezeknél az intézményeknél van 

külön működési kockázati bizottság (Operational Risk Committee, ORC), melynek tagjai 

jellemzően 5 és 10 fő közöttiek, de előfordul 10 feletti létszámú bizottság is. Általában a 

vezérigazgató, a kockázatkezelési igazgató, a belső ellenőrzési vezető, a pénzügyi vezető a 

tagjai, mellettük esetenként a compliance-, a jogi- és a humán erőforrás részleg, valamint az 

üzleti területek képviselői alkotják az ORC-t, illetve vesznek részt a havonta/negyedévente 

tartott üléseken. A működési kockázati információkkal tehát vezetői szinten, komolyan 

foglalkoznak, így tetten érhető az elkötelezettség, a kockázat- és kontroll központú szemlélet. 

A megkérdezett külső szakértők egyöntetű véleménye és tapasztalata, hogy az ORC-k 

létezéséből nem következik egyértelműen, hogy a működési kockázat a kitettséggel arányos 

figyelmet kap.  

Az intézményen belüli kommunikáció (a működési kockázat kezelésért felelős terület és más 

szervezeti egységek között) megfelelőnek mondható: a belső ellenőrzés és a compliance 

területek mellett, jellemző a bankbiztonsági, az üzemeletetési, a panaszkezelési területekkel, 

valamint a jogi osztállyal való – ugyan nem rendszeres, hanem inkább ad hoc jellegű – 

kapcsolattartás. Mindez – az alapvetően gördülékeny és konstruktív kommunikáció – a 

válaszadók szerint is jótékonyan hat a szervezeti teljesítményre, a működés hatékonyságára.  

A belső ellenőrzés és a működési kockázatkezelési egység együttműködése két nagybank 

esetében kiemelkedően jónak mondható: összehangolt munka, kétoldalú kommunikáció 

jellemzi kapcsolatukat. A felmérésben résztvevő két kisebb intézmény és egy nagybank 

esetében rendszeres konzultációk vannak a területek között; míg a fennmaradó három 
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nagybankból kettő esetében eseti jellegű információkérésben, egyoldalú kommunikációban, a 

harmadiknál pedig csupán az éves ellenőrzési terv és az ellenőrzésekről készült jelentések 

áttekintésében merül ki az együttműködés. A compliance és a működési kockázat kezeléséért 

felelős területek közötti interakciók hasonlóak a belső ellenőrzéssel folytatott 

kommunikációhoz, azaz ahol a belső ellenőrzéssel összehangolt formában zajlik az 

együttműködés, ott jellemzően a compliance területtel is az.  

A válaszokat az alábbi ábra mutatja. 

3.3. ábra: Kooperáció a működési kockázatkezelési terület és a belső ellenőrzés között 
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Forrás: saját szerkesztés a kérdőív 26. kérdése alapján 

A kisebb intézmények itt is kivételt képeznek. Szerintük – bár a megkérdezett két 

hitelintézet válaszai alapján, kis intézmények tekintetében, nem tekinthető reprezentatívnak a 

felmérés – csekély jelentősége van a felelős belső irányításnak a működési kockázat kezelhető 

keretek között tartásában. Ez némileg ellentmondásban áll azzal a ténnyel, miszerint a 

kockázatkezelés és a belső kontroll területek között koordinált együttműködés van. Emögött 

vélhetően ugyanazok az okok húzódnak meg, amelyeket korábban már említettem: a 

kockázatkezelők kapacitása az alapvető feladatok ellátására elegendő (erőforrás hiány), 

emellett az alkalmazott kockázatkezelési és tőkeszámítási módszerek egyszerűsége, a 

szervezet jellemzői nem kívánják meg sokrétű, komplex megközelítések alkalmazását, 

adaptálását. Ugyanakkor az erőforráshiány miatt a kontroll területek eredményei, információi 

jelentős támogatást jelenthetnének a kockázatkezelés számára.  
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A kérdőív 29. kérdése az Institute of Internal Auditors (IIA) normáinak való megfelelést 

vizsgálta. A megkérdezett hitelintézetek mindegyike támaszkodik a normákra. Mindennek 

azért van jelentősége, mert a normák a felelős irányítás koncepciójára épülnek, és mert azok 

betartását szigorúan értékelik. A normák alkalmazásának hozadéka sokrétű: javul az 

intézmény külső megítélése, erősödik az intézmény iránti bizalom, kockázatérzékenyebb 

gondolkodásmód elterjedése a szervezeten belül, proaktív gondolkodásmód, preventív 

megközelítés stb.  

Hogy a működési kockázat kezelés folyamatának hozzáadott értéke és a más egységekkel 

való együttműködés hozadéka ténylegesen realizálódjon, az alábbiaknak feltétlenül teljesülnie 

kell: 

� a kockázatkezelési terület legyen elfogadott az intézmény egészében, 

minden szervezeti egység, üzletág és fiók által, illetve 

� a felső vezetés elkötelezettséget kell vállaljon a kockázatkezelési célok 

megvalósítása és a feladatok elvégzése iránt.   

A felmérés eredménye, hogy kezdetben (nagyjából a 2009 előtti időszakban) lényegében 

minden megkérdezett intézménynél komoly nehézséget jelentett e funkció létjogosultságának 

elfogadtatása, ami azért volt különösen fontos, mert a működési kockázat kezelése részben 

decentralizáltan történik (szervezeti egységenként kijelölt felelősök végzik a munka jelentős 

részét). A veszteségek észleléséhez, az információk jelentéséhez szükséges a munkatársak 

elkötelezettsége, illetve annak megértése, hogy a tőlük elvárt feladatoknak, teendőknek 

(káresemények rögzítése és jelentése, dokumentálás) mi a célja, szerepe. Fontos tehát a 

decentralizált kockázatkezelők és az érintett egységek tájékoztatása, a rendszeres 

visszacsatolások, melyek alapján az elkötelezettség megteremthető. A jelenlegi helyzetet 

tekintve négy nagybankban a működési kockázatkezelésért felelős „szervezet” képes betölteni 

a neki szánt szerepet, a felső vezetés támogatottságát „élvezi”, elfogadott az intézmény 

egészében. Két nagybank és a kisebb hitelintézetek pedig arról számoltak be, hogy nem teljes 

körű a működési kockázatkezelésért felelős egység más területek általi elfogadottsága, mely 

komoly akadálya a gördülékeny és hatékony feladatellátásnak. E ponton a megkérdezett 

szakértők véleménye szintén eltér a hitelintézetek válaszaitól. A külső szakértők, tanácsadók 

mindannyian úgy látják, hogy nincs meg a szervezet kellő támogatottsága, amely a hatékony 

munkavégzés alapvető feltétele lenne. Elsősorban a terület gyenge érdekérvényesítő 

képességét, másodsorban az erős belső ellenállást emelték ki.  
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Összességében az a következtetés vonható le, hogy a bankok tisztában vannak az 

együttműködésből nyerhető hasznokkal, de a gyakorlatban ezek részben kiaknázatlanok 

maradnak. Hogy az egyes területek mennyiben képesek és hajlandóak adaptálni és integrálni 

más szervezeti egységek megközelítéseit, számos tényező függvénye: komplexitás, méret, 

szervezeti kultúra, vezetés elkötelezettsége stb.  

3.3. Javaslatok a módszerek fejlesztéséhez 

A nem hagyományos kockázatkezelési módszerek – az önértékelések, a forgatókönyvek és a 

kockázati indikátorok – eredményes és hatékony alkalmazásának feltételei nem jelennek meg 

a jogszabályokban és a felkészülést, a megfelelést támogató egyéb dokumentumokban sem. 

Így iránymutatások híján a kockázatkezelők elsősorban saját intuícióikra, illetve más – 

elsősorban üzleti – területek59 tapasztalataira támaszkodhattak, támaszkodhatnak.  

Meglátásom szerint a működési kockázat kezelés jelenlegi, hazai „állapota” kielégítőnek 

mondható. A kockázatkezelési folyamat egyes elemei azonban – tekintve az alkalmazásuk 

óta eltelt viszonylag rövid időt, a tapasztalatok hiányát, még nem eléggé kifinomultak. 

Így több ponton is vannak fejlesztési lehetőségek, melyekkel kapcsolatban a 

következőkben röviden összefoglalom javaslataimat. Egyrészt fejleszthető a működési 

kockázat kezelésének eszköztára, másrészt a bank szervezeti egységei közötti kooperáció 

előmozdításával hatékonyságnövekedés érhető el. Előbbire jó lehetőséget kínál a 

folyamatszemlélet kialakítása a szervezetben. Utóbbi megvalósításához a vezetői 

elkötelezettség erősítése, ezen keresztül pedig a működési kockázat kezelési terület szervezeti 

szintű elfogadottságának növelése szükségesek. Kerülve a részletes kifejtést a következőkben 

bemutatom a folyamatalapú megközelítés előnyeit, melyek egyben a kockázatkezelési 

tevékenység hatékonyságának növekedését eredményezhetik.60 

                                                 
59 A felsorolt eszközök alkalmazása ugyanis az üzleti területeken – többek között a minőségbiztosításban, az 
üzleti tervezésben, a termék/szolgáltatásfejlesztésben – elterjedtnek számít. Korántsem biztos azonban, hogy ez a 
tudás a kockázatkezelésben is megjelenik. Kérdés, hogy mennyire nyitottak a kockázatkezelők és a vezetés e 
megközelítések adaptálására, illetve hogy képesek-e együttműködni az egyes területek – függetlenségük 
megőrzése mellett – tevékenységeik hatékonyabb ellátása érdekében. 
60 Ez akár önmagában külön kutatási részterület lehetne. Ennek megfelelően nem célom mélyreható elemzések 
elvégzése és azok alapján következtetések megfogalmazása. Ehelyett a PhD tanulmányok során megismert 
összefüggésekre, alapvető menedzsment ismeretekre támaszkodva foglalom össze a folyamatorientált vállalati 
struktúra működési kockázatkezelésre gyakorolt lehetséges pozitív hatásait. 
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3.3.1. Folyamatalapú megközelítések 

A folyamatmenedzsment irányzatok lényege, hogy a vállalatok folyamatok hálózataiként 

működnek. Ennek megfelelően a feladatok, felelősségek meghatározása nem funkcionális 

területek, hanem folyamatok mentén történik. Lényeges, hogy e szemlélet többek között 

feltételezi (Élő, 2004 alapján) 

� a folyamatok modellezését,  

� a folyamatokhoz kapcsolódó erőforrások, kockázatok és kontrollok 

számbavételét,  

� az egyes folyamatok közötti összefüggések feltérképezését, illetve  

� a folyamatos fejlesztést a visszacsatolások eredménye függvényében.  

A folyamatokhoz folyamatgazdákat rendelnek, akik lépésről-lépésre ismerik az adott 

folyamatot: ismerik a kapcsolódó kockázatokat, a hatékony működés kulcstényezőit, 

feltételeit. Mindez lehetőséget teremt a vállalat tevékenységének racionalizálására, ezáltal 

pedig a hatékonyabb működésre. Eszközrendszer tekintetében önértékelések, 

„brainstorming”, ok-okozati kapcsolatokat bemutató elemzések, forgatókönyvek kidolgozása, 

folyamat térképek/mátrixok készítése, teljesítmény- és kockázati mutatók terjedtek el. A 

folyamatmenedzsment tehát megnyitotta az utat, hogy a vállalat jobban megismerje erősségeit 

és gyengeségeit, valamint lehetőségeit és korlátait; egyben felhívták a vállalat vezetők 

figyelmét, hogy a hosszú távú gondolkodásnak, a „tudatos” építésnek és tervezésnek kiemelt 

jelentősége van, melyekből komoly versenyelőny kovácsolható. A folyamatalapú 

megközelítés hátrányaként említhető, hogy a nagyobb intézmények – így a bankok – 

tevékenysége rendkívül összetett, így a folyamatok esetenként nehezen megragadhatók azok 

nagy száma és a közöttük fennálló bonyolult kapcsolati viszonyok miatt.  

 

A működési kockázatok szempontjából a folyamatoknak meghatározó jelentősége van. 

Például egy feladat végrehajtásának pontatlansága szaktudás hiánya vagy túlzott leterheltség 

miatt, vagy hibás adatok rögzítése a hitelelőterjesztés során, potenciális veszteségforrások. A 

folyamatalapú szemlélet kiválóan – és más módszerekhez képest megfelelőbben – alkalmas a 

folyamatok szűk keresztmetszeteinek megragadására. Emellett a visszamérés (elvárt/terv- és 

tényállapot összevetése) révén lehetővé válik a tevékenységek közbeni kontroll, ezáltal a 

negatív tendenciák korai észlelése. 
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A folyamatalapú megközelítés adaptálását indokolja többek között az is, hogy az 

elszenvedett veszteségekről készített felmérések (BCBS, 2002 és 2008, FED, 2004 vagy BOJ 

2006) egyöntetűen azt mutatják, hogy a végrehajtás, teljesítés és folyamatkezelés kapcsán 

jelentkező problémák, hibák mind gyakoriság, mind súlyosság tekintetében kiemelkednek.  

Az üzleti folyamatmenedzsment eszközeinek működési kockázatok kezelésében történő 

alkalmazásának lehetőségeit és hozadékát vizsgálja Cernauskas – Tarantino (2009). A szerzők 

a különböző folyamatkontroll eszközök (kontroll-térképek, halszálka diagram, Pareto 

elemzés) előnyeit kihasználva azok kombinálásával a működési kockázat kezelésben is 

hasznos módszerek kialakítását javasolja. Eredményeik azt mutatják, hogy a 

folyamatkontrollok révén javíthatók a folyamatok paraméterei (output, erőforrásigény stb.), 

ezáltal mérsékelhető és jobban nyomon követhető a kockázati kitettség. 

A francia Crédit Lyonnais (jelenleg: Calyon) folyamatmenedzsment alapon kezeli működési 

kockázatait. A 29 folyamat különböző területeket érint, így lényegében mátrix alapú 

szervezetként működik a bank, ahol a hatékony működés érdekében fontos az egyes területek 

közötti „konfliktusmentes” együttműködés. A bankok működése az elmúlt évtizedekben 

egyre komplikáltabb és szabályozottabb lett. Számos jogszabály, etikai elvárás, irányelvek és 

különböző standardok helyezik keretek közé tevékenységüket. Megfelelni ezeknek az 

előírásoknak, a tulajdonosi elvárásoknak és az ügyfelek igényeinek nagy kihívást jelent 

vezetési, irányítási, üzleti és kockázat kezelési területeken egyaránt. Ez utóbbi egyre növekvő 

számú kontroll implementálását jelenti, hiszen a növekvő üzemméret, a bővülő tevékenység 

és a folyamatosan megújuló szabályozási környezet a kockázatok egyre szélesebb körének 

lefedését, fedezését igénylik. Az ennek nyomán létrejövő komplex, bonyolult szervezeti 

struktúrák komoly veszélyforrások, melyek a folyamatközpontú szervezet kialakításával, 

illetve a folyamtok újjászervezésével feloldhatók. Raquin (2004) 

A Bankárképző gondozásában szervezett ún. Oprisk Klub szakmai rendezvényen 

elhangzottak alapján – mely meglátásom/felmérésem szerint a valóság idealizált változatát 

mutatja – a hazai hitelintézetek közel 70%-a folyamatalapon működik, különböző szoftverek 

segítségével modellezi folyamatait, azok erőforrásigényét, kockázati- és kontrollpontjait. 

(Bankárképző, 2008)  

Mivel jómagam is a folyamatalapú megközelítések működési kockázat kezelésbe történő 

integrálása mellett érveltem, érvelek (Lamanda, 2007b), a kérdőív egyes kérdései is érintették 
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e területet, a jelenlegi banki gyakorlatot. Felmérésem eredménye,61 – némileg ellentmondva 

Bankárképző (2008)-nak, – hogy a nagybankok zöme definiálta folyamatait, de az esetek 

többségében ezek racionalizálása (átfedések megszüntetése révén a folyamatok számának 

mérséklése) még várat magára. Ugyanis a folyamatalapú megközelítés lényege, hogy feloldja 

a vállalat szétaprózott struktúráját. Van olyan hitelintézet, ahol a banki szabályzatok mögé 

definiáltak folyamatokat. Ez azt eredményezi, hogy több száz folyamata van az 

intézménynek, ami kezelhetetlenné, alkalmatlanná – de legalábbis erősen korlátossá – teszi 

azok felhasználását – mint kiindulási alapot – kockázatkezelési célokra. A kérdőív 12. 

kérdése, arra vonatkozott, hogy az intézmények alkalmaznak-e különböző 

folyamatmenedzsment, illetve a banki infrastruktúra megfelelő működését támogató/auditáló 

módszereket működési kockázataik kezelésére. Míg a szervezési és a minőségbiztosítási 

területeken, illetve az informatikai audit keretében jellemző e megközelítések alkalmazása, 

addig kockázatkezelési célokra történő felhasználásuk nem számít elterjedtnek. Csupán egy – 

jelenleg sztenderd módszert használó – nagybank jelezte, hogy összetettebb 

folyamatmenedzsment megközelítésekre is támaszkodnak működési kockázataik kezelése 

során. További öt válaszadó hitelintézetnél az egyszerűbb folyamatalapú eszközök 

alkalmazása megjelenik, míg két nagybank egyáltalán nem támaszkodik e módszerekre. 

 

A folyamatmenedzsment eszközök adaptálása a módszerek fejlesztésének, tökéletesítésének 

alapja lehet, mert átfogóan kezeli a banküzemet, a működés kritikus tényezőire fókuszál, 

illetve figyelembe veszi az ok-okozati összefüggéseket és a tevékenységek egymásra 

gyakorolt hatásait.  Amennyiben egy bank nem folyamatalapon működik, az erre irányuló 

igény megfogalmazása nem hárulhat a működési kockázat kezelési területre, mert az a banki 

kockázatkezelés egy kis szegmense. A folyamatközpontúságból származó hasznok azonban 

más – többek között az üzleti – területeken is tetten érhetők, ahogy számos nagyvállalat 

példája is mutatja ezt.  

                                                 
61 1. sz. Melléklet: Kérdőív: 12. és 22.a. kérdés. 
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4. Kulcs kockázati indikátorok és alkalmazási lehetőségeik 

A működési kockázat kezelése a hagyományos kockázatkezelési eszközök mellett újszerű 

elemekkel is bővült, amelyek együttesen képesek megragadni e sajátos kockázattípust. Ilyen 

nem hagyományos eszközök többek között, a szcenárióelemzések, a kockázati önértékelések 

és a kulcs kockázati indikátorok rendszere. A hatékony kockázatkezelésnek az a feltétele, 

hogy olyan körülményeket alakítsanak ki (erőforrások rendelkezésre bocsátása, 

implementálás kritériumainak betartása), amelyek biztosítják a kockázatkezelési folyamat 

egyes lépéseinek megbízható, teljes körű és eredményes végrehajtását. Nyilván erre abban az 

esetben van lehetőség, ha ismertek az egyes folyamatok hatékony végrehajthatásának 

feltételei. A szabályozás lényegében minden hitelintézettől elvárja a veszteségadatok 

konzisztens gyűjtését, és az adatokra alapozott matematikai, statisztikai apparátus 

kidolgozását. (Bázel II második pillér) Emellett – az arányosság elvének figyelembe vételével 

– további elvárás, hogy a veszteségadatok korlátait kiküszöbölendő, egyéb eszközöket is 

alkalmazzanak a működési kockázati kitettség meghatározására. A fejlett mérési módszer 

esetében pedig jogszabályi kötelezettsége az azt alkalmazó bankoknak, hogy tőkeszámítási 

modelljeik részét képezzék a belső és külső veszteségadatok, a szcenárióelemzések és az 

üzleti környezeti és belső kontroll tényezők. 

A kockázatkezelés nem hagyományos eszközeit tekintve viszonylag szerény számú forrás 

áll rendelkezésre, amely segíthetné az orientálódást, a módszerek megfelelő kialakítását. Ezen 

belül is a kulcs kockázati indikátorok témaköre tekinthető a leginkább kiforratlannak mind a 

gyakorlatban, mind szakirodalmi szinten. Scandizzo (2005) szerint a kulcs kockázati 

indikátorok  olyan működési teljesítményhez köthető vagy pénzügyi változók, amelyek 

megbízható alapot nyújtanak egy működési kockázati esemény bekövetkezési 

valószínűségének és súlyosságának becslésére, ezért megfelelő eszközei mind a kockázatok 

kezelésének, mind a tőkekövetelmény meghatározásának. Ahhoz, hogy a kockázati 

indikátorok valóban alkalmas és hasznos eszközei lehessenek e folyamatoknak, számos 

kritériumnak kell megfelelniük. Alapvető elvárás az objektivitás, az összemérhetőség, az 

időbeli stabilitás és a kockázattal való szignifikáns kapcsolat. A tőkeszámítási modell 

részeként való hasznosítás az említett kritériumok mellett, további feltételek teljesítését 

kívánja meg. Fontos, hogy a kulcs indikátorok képesek legyenek az üzleti környezet 

változásainak megragadására és a belső kontroll rendszerek hatékonyságának kifejezésére, 

hiszen ebben az esetben lehetséges azok megfeleltetése a fejlett tőkeszámítási módszerben 
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elvárt kulcstényezőknek. Emellett lényeges, hogy statisztikai, matematikai eszközökkel 

igazolható legyen, hogy egy indikátor változása ténylegesen a működési kockázati 

kitettség változásával van összefüggésben (validáció). Kérdőíves felmérésem keretében 

vizsgáltam, hogy a gyakorlatban milyen mértékben teljesülnek a meghatározott feltételek, 

azaz a kulcs kockázati indikátorok alkalmasak-e a működési kockázat kezelésére, a vállalt 

kockázat kifejezésére és a kapcsolódó tőkeigény meghatározására. A válaszok kiértékelése és 

összegzése után az alábbi megállapításra jutottam, mely egyben értekezésem harmadik tézise: 

A kulcs kockázati indikátorok ugyan a működési kockázat kezelésének megfelelő 

eszközei, a kapcsolódó tőkeszükséglet meghatározására azonban nem alkalmasak.  

A fejezetben elsőként bemutatom a kulcs kockázati indikátorokat, azok lehetséges 

felhasználási területeit és hatékony alkalmazásuk kritériumait. Emellett – a kérdőíves felmérés 

és a mélyinterjúk alapján – bemutatom és értékelem a kulcs kockázati indikátorok hazai 

alkalmazási gyakorlatát, melynek mentén megfogalmazom azokat a javaslatokat, amelyek 

hozzájárulhatnak a kockázati indikátorok előnyeinek kiaknázásához.  

4.1. Kulcs kockázati indikátorok  

Technikai értelemben a kulcs kockázati indikátorok alkalmazásának több oka van. Egyrészt 

az indikátorok a működési kockázat kezelés legjobb gyakorlatának részét képezik, ezért 

egyfajta íratlan szabály azok integrálása a kockázatkezelési folyamatba. Másrészt a fejlett 

mérési módszert alkalmazó bankok az indikátorokat feleltetik meg az üzleti környezeti és 

belső kontroll tényezőknek (Business Environment and Internal Control Factors, BEICFs).  

Watchorn és Levy (2008) az üzleti környezetet belső és külső tényezőkre osztják, melyek 

együttesen fejezik ki a bank eredendő kockázatát. Belső környezeti tényező a bank mérete, a 

szervezeti komplexitás, a tevékenységek technológia igényessége/függősége, a fluktuáció 

vagy a munkaerő képességei. Külső működési környezeti faktorok a versenyhelyzetből, a 

gazdasági, szabályozói, jogi, politikai helyzetből és földrajzi adottságokból származtathatók. 

A belső kontroll tényezőkre pedig úgy tekintenek, mint üzleti környezetből fakadó, eredendő 

kockázatot mérséklő intézkedésekre, megoldásokra (maradvány/reziduális kockázat), mint 

például az új belépők feddhetetlenségének vagy a dokumentációs követelményeknek való 

megfelelés ellenőrzése. A belső kontrollok hatékonysága ezen intézkedésekre vonatkozó 

mutatókon keresztül – mint például az ellenőrzések gyakorisága – megragadhatóvá válik. A 

szerzőpáros szerint e faktorok segítik a működési kockázat és kulcs tényezőinek, illetve azok 



 

 89 

fő forrásainak megértését, ezen keresztül pedig kapcsolatot létesítenek az operatív és a 

kockázatkezelési, tőkeszámítási területek között. Fontos, hogy amennyiben a gyakorlatban 

valóban megfeleltetik egymásnak e tényezőket és a kulcs kockázati indikátorokat, akkor ez 

utóbbiaknak meg kell ragadniuk az üzleti környezet változásait és a belső kontroll 

tevékenységek hatékonyságát. 

A kulcs kockázati indikátorok alkalmazása számos előnnyel jár az egész szervezet számára. 

Gondoljunk csak a siker, profit szempontjából kiemelkedő területek, tényezők azonosítását 

szolgáló kulcs teljesítmény/siker mutatókra (Key Performance/Success Indicators, KPIs, 

KSIs), melyek a kiemelkedő teljesítmény, a megkülönböztető előnyök, a siker kritikus 

tényezőinek azonosítására, mérésére és kifejezésére szolgálnak. De itt említhető meg a Kaplan 

– Norton szerzőpáros által a 90-es években kifejlesztett és publikált, majd széles körben 

elterjedt ún. kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer (Balanced ScoreCard, BSC) is, 

melynek lényege, hogy 4 nézőpontból (pénzügyi, vevői, működési folyamatok, fejlődés és 

tanulás) közelíti a vezetői problémákat, stratégiai célokat, ezáltal támogatja a döntéshozást. A 

működési kockázat kezelése szempontjából a kulcs kockázati indikátorok emelkednek ki, 

amelyek alkalmazási körüket tekintve számos potenciális lehetőséget hordoznak magukban: 

támogatják a kockázatok azonosítását, hasznos eszközei a kockázatkezelésnek, valamint 

alkalmasak az intézmény kockázattűrő képességének (kockázati étvágyának) kifejezésére és 

nyomon követésére, illetve jól kiegészítik a tőkeszámítási modell egyéb tényezőit. Mindezek 

ellenére a bankszektorban nem jellemző sokoldalú alkalmazásuk, így a bennük rejlő 

lehetőségek kiaknázása sem. Ez részben magyarázható azzal, hogy nem tekinthetők a 

kockázatkezelésben megszokott eszköznek, másrészt nehéz megfelelni a helyes 

alkalmazásukkal kapcsolatos kritériumoknak.  

4.1.1. Definíció 

A kulcs kockázati indikátorokkal foglalkozó szakirodalom meglehetősen szerénynek 

nevezhető. A következőkben e „bázisra” támaszkodva tekintem át az indikátorok egyes 

szerzők által javasolt meghatározásait, melyek egyben átfogó képet adnak azok alkalmazási 

köréről is.   

A kulcs kockázati indikátorok olyan pénzügyi vagy operatív, statisztikai mutatószámok, 

melyek kifejezik egy bank kockázati pozícióját. (BCBS, 2003.) 

Davies et al. (2006) és IOR (2010b) az olyan mérőszámokat tekintik kockázati indikátornak, 

amelyek a kockázati kitettség változásának nyomon követésére szolgálnak.  Véleményük 
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szerint bármilyen információ alapja lehet kockázati indikátornak, amennyiben képes jelezni a 

kockázati profil változásait.  

Vinella – Jin (2004) a Balanced ScoreCard alapján közelítik az indikátorok kérdéskörét. A 

KPI-k olyan mérőszámok, melyek a vállalat célkitűzéseit fejezik ki, a KRI-k pedig 

megragadják a célkitűzések megvalósulását befolyásoló kritikus tényezőket. A működési 

kockázat ilyen felfogásban annak kockázata, hogy a KPI-k kívül esnek a meghatározott 

tolerancia szinten. Egy példával szemléltetve e megközelítést: a szervezet egy lehetséges 

célja, hogy növelje ügyfelei elégedettségét. Ennek kifejezésére szolgálhat például az 

ügyfélszám, esetleg az „elvándorolt” ügyfelek száma adott időszakban. Ezek, mint kulcs 

teljesítmény indikátorok fejezhetők ki, amelyekkel szemben meghatározhatjuk elvárásainkat, 

az ún. referencia tartományt, amelyen belül „toleráljuk” a KPI-k ingadozását. Ha az 

ügyfélszám túlzottan vagy trendszerűen csökken, célszerű ennek okait is feltárni: 

termék/szolgáltatás minőségének változása, helyettesítő termék megjelenése, konkurencia stb. 

Ha a változás fordított irányú, azaz az ügyfelek száma jelentős vagy trendszerű növekedést 

mutat, akkor is szükség van arra, hogy időben észleljük a változások és így meghozhassuk a 

megfelelő intézkedéseket (például létszámbővítés). Kérdés, hogy milyen tényezők 

befolyásolják leginkább ezt az ingadozást! Lehetséges rizikó faktor például a termék 

minősége, a kiszolgáló személyzet kompetenciái. Előbbi mérhető a minőségi kifogások, 

ügyfélpanaszok, reklamációk számával; utóbbi kifejezhető a fluktuáció által. Ezek tehát mint 

KRI-k jelennek meg, amelyekhez kapcsolódóan szintén meghatározhatók/meghatározandók 

referencia tartományok, amelyeken kívül mozogva beavatkozás szükséges. 

Cyriac (2008-2009) a működési kockázati indikátorokat olyan mutatókként írja le, amelyek 

célja a veszteségek és a potenciális veszteségek azonosítása azok bekövetkezése előtt. E 

meghatározás az indikátorok alkalmazásának egyik nagy előnyére, nevezetesen az előrejelző 

képességre, fókuszál.  

Scandizzo (2005) megfogalmazásában a kockázati indikátorok olyan működési 

teljesítményhez köthető vagy pénzügyi változók, amelyek megbízható alapot nyújtanak egy 

működési kockázati esemény bekövetkezési valószínűségének és súlyosságának becslésére. A 

szerző a kockázati térképek készítése kapcsán emeli ki az indikátorok jelentőségét, mely 

egyben arra is utal, hogy azok hasznos és elterjedt eszközei a vezetők számára készített 

jelentéseknek, így a vezetői döntéstámogatásnak. 
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Watchorn és Levy (2008) véleménye szerint a kulcs kockázati indikátorok révén elsősorban 

a nagy gyakoriságú és kis hatású események, veszteségek ragadhatók meg. Hátrányként 

említik, hogy a KRI-k a kis gyakoriságú és súlyos események kifejezésére nem képesek. 

Meglátásom szerint ez utóbbira a különböző mutatók kevésbé és egyöntetűen nem 

alkalmasak, ezek forgatókönyveken, önértékeléseken keresztül jobban kiszűrhetők. 

Ugyanakkor a kockázati indikátorok képesek előre jelezni komoly problémákkal járó 

események bekövetkezését. Például a rendszeresen előforduló kisebb hibák a jövőben 

nagyobb veszteségek előidézői lehetnek (kereskedési limitek rendszeres átlépése belső 

csaláshoz vezethet vagy a gazdasági/piaci környezet nem várt változása esetén komoly 

következményekkel járhat, ahogy történt ez a francia Société Générale esetében is 2008-ban). 

Fontos annak tisztázása, hogy mi a különbség egy „egyszerű” kockázati és egy kulcs 

kockázati indikátor között. Davies et al. (2006) és IOR (2010b) véleménye, hogy míg 

kockázati indikátorból a vállalat méretétől függően akár több száz is alkalmazható, addig 

kulcs indikátorrá csupán néhány tíz mutató válhat. A kulcs mutatóvá válás pedig egyrészt az 

indikátor érzékenységétől (erősen korrelál a kockázati kitettséggel) függ, másrészt 

meghatározza az is, hogy az indikátor kulcsterületre vonatkozik-e. KRI-k esetében sem 

érvényes a „one size fits all” koncepció, hiszen az intézmény profilja, tevékenységi köre, 

üzleti aktivitása, stratégiája és a vállalti kultúra is befolyásolja a működési kockázati 

kitettséget, így azt is, hogy az mely mutatók által fejezhető ki leginkább.  

A szakirodalomban a kulcs indikátorok több szempontú rendszerezésével találkozhatunk. Az 

így teremtett kategóriák között jellemzően nem húzható éles határvonal a gyakorlatban, ennek 

ellenére az egymástól bizonyos jellemzők alapján elkülönített indikátor csoportok 

nagymértékben támogatják a robosztus kockázati mutatószámrendszer konzekvens 

kialakítását. Ennek alapvető feltétele a „közös nyelv” kialakítása, mely az egyes indikátorok 

tartalmának és származtatásának pontos meghatározásával kezdődik.  

Lehetőség van és bizonyos helyzetekben érdemes is nem egyszerűen kockázati 

indikátorokról beszélni, hanem felbontani azokat az alábbi kategóriákra: (IOR, 2010b. 

alapján) 

� Kulcs kitettség indikátorok (Key Exposure Indicators, KEIs) – melyek abból az 

elvi alapból indulnak ki, hogy a működési kockázat a tevékenység méretének 

függvényében határozható meg, tehát ezen indikátorok kifejezetten az intézmény által 
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vállalt kockázat, a kitettség mértékére fókuszálnak; pl.: ügyfélszámlák száma, 

hitelfelvételek száma és volumene, dolgozói létszám. 

� Kulcs kontroll indikátorok (Key Controll Indicators, KCIs) – melyek a kockázati 

kitettség mérséklését, a kockázat kezelését szolgáló kontrollok hatékonyságának 

kifejezésére hivatottak; pl.: jogosultságok felülvizsgálatának gyakorisága, feltárt 

hiányosságok száma adott időszakra vetítve. 

� Kulcs teljesítmény indikátorok (Key Performance Indicators, KPIs) – melyek a 

működési teljesítményről „mondanak véleményt”; pl.: IT rendszer leállásának adott 

időszakra kumulált időtartama, a manuális és az automatizált folyamatok aránya, 

tranzakciós hibák aránya vagy száma adott időintervallumban. 

Hogy valamely indikátor melyik csoportba tartozik, általában felhasználó kérdése, hiszen 

egy-egy mutató más-más információt hordoz a különböző területeken dolgozók számára. 

Például a nem megerősített, de végrehajtott tranzakciók száma KCI a megerősítésért felelős 

egység, KPI a kereskedési tevékenységet végző terület és KEI az elszámolást végző részleg 

számára.  

Az indikátorok más szempontú tipologizálását is jegyzi a szakirodalom. Előrejelző képesség 

alapján három csoportba oszthatjuk a kockázati mutatókat: (IOR, 2010b) 

� Múltba tekintő mutatók (lagging indicators) 

� Pillanatnyi állapotot tükröző indikátorok (current indicators) 

� Előre tekintő mutatók (leading indicators) 

Alapvetően minden vezető, felhasználó az utóbbi kategóriába tartozó indikátorokat szeretne, 

hogy a problémákat azok súlyosbodása előtt észleljék, így megelőzhessék a komolyabb 

veszteségeket. A múltba tekintő mutatók a már bekövetkezett események, veszteségek okairól 

nyújtanak hasznos információkat, alapvetően detektív/feltáró jellegűek. A pillanatnyi 

állapotot/kitettséget reprezentáló indikátorok, ahogy elnevezésükből is következik, az aktuális 

kockázati profilt fejezik ki, ezáltal felhívják a figyelmet a kritikus területekre, ahol éppen a 

kockázati kitettség növekedése tapasztalható. Nehéz különválasztani egymástól e két 

csoportot. Nézzük például a megoldatlan ügyfélpanaszok számát! Első pillantásra ez az 

aktuális helyzetet leíró információnak tűnik; ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy ezek a 

panaszok valamilyen már bekövetkezett vagy akár rendszeresen előforduló eseményhez 

kapcsolódnak, akkor a múltba tekintő jelleg emelhető ki. Ráadásul minden múltra és 
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pillanatnyi helyzetre fókuszáló indikátornak lehetséges bizonyos mértékű előrejelző vonása, 

például, ha idősoros elemzést végzünk, trendeket vizsgálunk. A trendek – bár hasznos 

következtetések levonására teremtenek lehetőséget – azonban mégsem tekinthetők valódi 

előrejelző indikátornak. Az előretekintő mutatók általában ritkák, ok-okozati elemzésekből, 

valamint szakértői vélemények alapján származtathatók és az üzleti működési környezethez 

kapcsolódnak; nem egyszerűen azt mutatják, hogy valami változik, hanem képet adnak arról 

is, hogy mi változik, várhatóan mi és mikor fog történni. Ilyen mutató például a limit 

túllépések száma, a tranzakciók végrehajtása késedelmének hossza vagy a bedőlt hitelek 

volumene adott időszakra, esetleg területre vetítve. Ha ezek értéke növekedni kezd, akkor 

ezzel párhuzamosan nő a súlyosabb események bekövetkezési valószínűsége is: például 

jogosulatlan tevékenység, csalás. (Lamanda, 2007a.) 

Párhuzamot – de éles határvonalat nem – vonhatunk a fentiekben ismertetett két 

csoportosítás között. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a KPI-k jellemzően múltba tekintő, 

a KCI-k aktuális helyzetet tükröző, míg a KEI-k többségében előre tekintő mutatók. Nézzünk 

néhány konkrét példát! Tipikus múltba tekintő indikátor az elmúlt időszak 

hackertámadásainak száma, melyet akár tovább bonthatunk sikeresen kivédett és nem 

elhárított kategóriákra. Ha a támadási kísérletek száma növekedést mutat, akkor a banknak 

érdeke az adott rendszer védelmének erősítése, a gyenge pontok felderítése érdekében annak 

tesztelése, ellenőrzése.62  Pillanatnyi állapotot tükröző mutató lehet az ellenőrzések 

gyakorisága adott területen vagy a rendszerek karbantartásának rendszeressége. Nyilván 

mindkét mutatónak van egy elvárt, megfelelőnek tekintett értéke, mely természetesen a 

működési környezet (gazdasági kilátások, technológiai fejlesztések) függvényében változhat. 

Például ha a gazdasági helyzet romlik és a hitelelbírálásra vonatkozó ellenőrzések 

gyakorisága nem nő, akkor vélhetően nagyobb a hitelcsalás (hamis adatokkal történő 

hiteligénylések) bekövetkezésének valószínűsége. Ha a számítógéppark karbantartási 

munkálatai késnek, hiányosak vagy elmaradnak, akkor a folyamatos munkavégzést hátráltató 

fennakadásokra számíthatunk. Előre tekintő mutató többek között a hitelkihelyezések 

volumene, melynek jelentős, ugrásszerű, hirtelen növekedése a működési kockázati kitettség 

változását jelezheti. A növekvő volumen ugyanis a potenciális hibák számának növekedésével 

                                                 
62 2011 tavaszán a Citigroup website-ját törték fel hackerek, megszerezve fontos ügyféladatokat. Ugyan 

közvetlen csalásra lehetőséget adó adatokhoz (pl.: kártya lejárati dátuma, internetes vásárláshoz szükséges 
ellenőrző kód) a támadók nem fértek hozzá, azonban olyan alapvető biztonsági rést találtak, amely nem 
fogadható el pénzügyi közvetítők esetében.  
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jár, különösen az alkalmazottak létszámának változatlansága vagy a kontrolltevékenységek 

gyakoriságának változatlansága esetén.  

A fenti megközelítések, csoportosítások mellett beszélhetünk még egyszerű és összetett, ún. 

kompozit indikátorokról. A kompozit indikátorok egy számba tömörítve fejezik ki egy 

folyamat kockázati kitettségét, illetve egy tényező által hordozott kockázat mértékét oly 

módon, hogy az adott területhez/tényezőhöz tartozó, számára releváns valamennyi kockázati 

mutatót – akár kritikusságuk, akár kifejező erejük alapján súlyozva – aggregáljuk. A kompozit 

indikátorok kiváló eszközei a helyzetek gyors értékelésének, a megváltozott környezet 

elemzésének, azaz a vezetői döntések támogatásának. Kompozit indikátor lehet például a 

munkaerő minőségi index (Staff Quality Index, SQI), mely Taylor (2006) nyomán a 

fluktuáció és az egy alkalmazottra jutó képzési napok száma alapján határozható meg. Több 

kompozit indikátor kumulált összege, pedig kifejezheti akár egy egész üzletág működési 

kockázati kitettségét is. Fontos, hogy ismerjük az egyes indikátorok közötti és a kockázat 

közötti összefüggéseket.  

4.1.2. Kritériumok a KRI-kkel szemben 

A (kulcs) kockázati indikátorok kialakítása során három alapvető követelmény teljesülését 

kell figyelembe venni: (RMA 2005 és IOR 2010b) 

� Hatékonyság 

� Összehasonlíthatóság  

� Egyszerű kezelhetőség   

A hatékonyság abban az esetben teljesül, ha a kockázati indikátorok célirányosak, 

objektívek és ténylegesen tükrözik a vállalt kockázatot. Egy indikátornak képesnek kell lennie 

a kockázat azonosítására és a kitettség nyomon követésére, mely hozzájárul a megfelelő 

intézkedések meghozatalához, egyben támogatja a vezetői döntéshozást. Például a fluktuáció 

elfogadott értéke 3-7%, akkor 7% felé közeledve, azt elérve további vizsgálatok, intézkedések 

szükségesek. Az alkalmazottak „elvándorlásának”, gyors cserélődésének számos oka lehet: 

diszkrimináció vagy az alkalmazottak túlzott mértékű leterheltsége. Ez utóbbi lehetőség – 

mint a fluktuáció oka – egyszerűen kideríthető, abban az esetben, ha a bank nyomon követi 

például az egy alkalmazottra jutó ügyfelek, esetleg feladatok számát vagy a napi átlagos 

munkaidőt. Az olyan problémák, mint a diszkrimináció vagy a zaklatás, a zavarás az 

alkalmazottak panaszai alapján deríthetők ki.  
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Az összemérhetőség alapvető feltétele, hogy az indikátorokat valamilyen mennyiségben, 

mértékegységben (százalék, darab, összeg, időtartam, stb.) fejezzék ki, hiszen ez teszi 

lehetővé az idősoros elemzéseket, a belső és külső adatokkal való összevetést, értékeléseket. 

Lényeges szempont az adatok minősége, megbízhatósága és az időbeli stabilitás (indikátorok 

hosszú távú, rendszeres és folyamatos gyűjtése; gyakori korrekciók kerülése).  

A kezelhetőség feltételezi a bonyolultság mellőzését, az egyszerű gyűjthetőséget és a 

nyomon követés feltételeinek megteremtését. Nem elhanyagolható a költséghatékonyság, 

hogy a mutató információ tartalma, használhatósága összhangban álljon a gyűjtésre és az 

előállításra fordított költségekkel.  

Nem egyszerű feladat az indikátorokra vonatkozó kritériumoknak megfelelni és gyakran 

csak az éles alkalmazás során dől el, hogy adott indikátor teljesíti-e ezeket a feltételeket. 

Ellenkező esetben korrekciókra van szükség, amely további többletterhet jelent a 

kockázatkezelők számára. Ha azonban a kockázati indikátor rendszer kialakítása az elvárt 

gondossággal, a szükséges erőforrások rendelkezésre bocsátásával és a felső vezetés 

elkötelezettségével történik, akkor – teljesítve a megfogalmazott kritériumokat – olyan 

előnyök származnak e rendszerből, amelyek jótékonyan befolyásolják a bank célkitűzéseit, 

illetve azok megvalósulását. A kockázati indikátorok ugyanis alkalmasak: 

� a kockázati kitettség meghatározására és változásának nyomon követésére,  

� a kritikus területek azonosítására, 

� a problémák időben történő észlelésére, 

� a kontrollok hatékonyságának mérésére, értékelésére, 

� a kockázati étvágy meghatározására és 

� a vezetői döntéshozás támogatására. 

Az indikátorok változása jelzi a kockázati kitettség növekedését vagy csökkenését, előbbi 

esetben pedig intézkedéseket generál, ezáltal támogatja a kockázatkezelési tevékenységet. 

A kritikus területek és a problémák időben történő észlelésén keresztül hozzájárul a 

kockázatok azonosításához. Általuk kifejezhető a vállalt kockázat mértéke (mérés), melynek 

növekedése esetén megtehetők a szükséges intézkedések. Hogy az egyik legkézenfekvőbb 

kockázati indikátort, az ügyfélpanaszok számát említsem, ennek növekedése egyértelműen 

problémára utal. Következményként bírságok, peres eljárások költségei, elvesztett ügyfelek – 

így kieső bevétel – jöhetnek szóba. Kiváltó tényezőként elképzelhető akár a panaszkezelési 
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terület, akár a front office munkatársainak túlzott leterheltsége, képzettséggel kapcsolatos 

hiányosságok, alacsony szintű kommunikációs készségek, de előfordulhat, hogy a 

megnövekedett panaszszám egy új konstrukcióhoz kapcsolódik, azaz terméktervezési hibáról 

beszélhetünk. A kritikus területeket azonosítva a kockázati mutatók felhívják a figyelmet a 

szervezet vagy egy-egy tevékenység, üzletág, leányvállalat vagy fiók gyenge pontjaira, ahol a 

kontrollok erősítendők, fejlesztendők, melyek – mintegy visszacsatolásképpen – 

hozzájárulnak a vállalt kockázat hatékony kezeléséhez és mérsékléséhez. A KRI-k kvantitatív 

megközelítést jelentenek, így alkalmasak a kockázati étvágy kifejezésére. A bank 

meghatározhatja működési kockázattűrő képességét – a kockázati kitettségnek az intézmény 

által még elfogadható, vállalható szintjét – többek között az egyes kockázati indikátorokhoz 

rendelt határértékek alapján vagy azok valamilyen szempontú aggregálása mentén. 

Amennyiben a kulcs kockázati indikátorok jól ragadják meg a kockázati kitettséget, úgy 

a működési kockázat tőkekövetelményének meghatározására is alkalmasak lehetnek, a 

tőkeszámítási modell integráns alkotóelemeivé válhatnak.  Az indikátorok szerves részei a 

vezetés számára készülő jelentéseknek, mivel egy számba sűrítve képesek kifejezni adott 

terület kockázatát, lényegre-törőek és illusztratívak. Információtartalmuknál és kifejező 

erejüknél fogva hasznos döntéshozást támogató eszközök. Ezen előnyök a működési kockázat 

kezelés többi lépésének (önértékelés, szcenáriók, veszteségadatok gyűjtése) eredményeit 

felhasználva még hatékonyabban aknázhatók ki, és természetesen a KRI-rendszer információi 

is hasznos kiegészítést, támpontot jelentenek az egyéb tevékenységek számára. A kockázati 

indikátorok kockázatkezelésben játszott szerepe tehát vitathatatlan. 

 

Az éremnek két oldala van, azaz az előnyök mellett a hátrányokat sem hagyhatjuk 

figyelmen kívül. E téren a jelentős induló költségek, a kezdetben kevés adatmennyiség, az 

adatok minőségével és megbízhatóságával kapcsolatos problémák, valamint az elfogadtatás 

jelentik a legnagyobb kihívást.  

Az indikátor rendszer kidolgozása, tesztelése jelentős idő- és munka ráfordítással jár, 

emellett esetenként komoly informatikai támogatást igényelhet; ennek következtében 

kialakítása komoly költségekkel járhat. E problémák áthidalását, megoldását segíti a jól 

strukturált, megfelelő infrastruktúrával alátámasztott, gördülékeny kommunikáción alapuló 

jelentési rendszer kiépítése. Ha ezek az elvárások teljesülnek, akkor hosszú távon megtérülnek 

a költségek és ráfordítások, hiszen a kulcs kockázati indikátorok változásán keresztül előre 

jelezhetővé, megelőzhetővé válik egy-egy kockázati esemény bekövetkezése.  
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Ahogy a veszteségadatoknál, úgy a kulcs kockázati indikátorok esetében is problémát jelent, 

hogy viszonylag kevés adat, rövid idősor áll rendelkezésre, amely negatívan befolyásolja a 

statisztikai becslések pontosságát. A felhasznált adatok minősége kulcsfontosságú a KRI-

rendszer előnyeinek kiaknázásához, így az indikátorokhoz szükséges adatok 

megbízhatóságának biztosítására és ellenőrzésére nagy hangsúlyt kell fektetni. Ahhoz, hogy a 

kulcs kockázati indikátorok a kockázatkezelési és a tőkeszámítási folyamat szerves részét 

képezzék, a pontosság és a megbízhatóság, az eredmények statisztikai alapon történő 

igazolása, prioritást élvező szempontok. Amennyiben e feltételek nem teljesülnek, e célokra 

történő hasznosításuk veszélyezteti a bank biztonságos működését. 

További kihívást jelent a KRI-k kockázatkezelési eszközként való elfogadtatása is. Egyrészt 

a működési kockázat kezelés szükségességének és hozadékának elismertetése is akadályokba 

ütközik, másrészt a kockázati indikátorokkal kapcsolatos bizonytalanság, a megfogalmazott 

hátrányok jelenleg hangsúlyosabbak, mint a hosszú távon kiaknázható előnyök. 

4.1.3. Kockázati mutatószám rendszer kialakítása 

Hogy a fentebb említett előnyöket kiaknázzák a bankok és leküzdjék azokat a problémákat, 

amelyek a kockázati indikátorok hátrányaként felhozhatók, kiemelt figyelmet kell szentelni a 

kockázati mutatószám rendszer kialakítása folyamatának.  

Az első lépés a kockázati szempontból kritikus területek kiválasztása, melyben a folyamat- 

és kockázati térképek, a kockázati önértékelés eredménye, a forgatókönyv elemzés és a 

szakértői vélemények segítik az intézményt. Ezt követi a kockázati indikátorok gyűjtési, 

rendszerezési elvének (folyamatok mentén, üzletágak vagy szervezeti egységek szerint) 

meghatározása, majd az indikátorok kiválasztása. Végül az indikátorokhoz kapcsolódó 

limitek és határértékek megállapítása, tesztelése és az éles alkalmazás következnek. (4.1. 

ábra) Az egyes lépések szorosan kapcsolódnak egymáshoz, azok nem választhatók el 

markánsan egymástól, átfedések vannak közöttük (párhuzamosan végzendő feladatok).  
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4.1. ábra: Kockázati mutatószám rendszer kialakításának lépései 

 

 

Éles alkalmazás, validáció

Adatgyűjtés, indikátorok generálása, nyomon követés, visszacsatolás, validáció és korrekciók

Tolerancia szintek meghatározása

Limitek és határértékek KRI-khez rendelése, mely alapulhat saját múltbeli tapasztalatokon, külső 

adatokon és szakértői véleményeken

Mutatók generálása

KRI-k képzése, figyelembe véve a hatékonysági, összemérhetőségi és kezelhetőségi kritériumokat

Rendszerezési elvek

A KRI-k gyűjtési, rendezési elvének meghatározása (pl: folyamatok, üzletágak, szervezeti egységek 

mentén)

Kiválasztás

Kritikus területek azonosítása,  jellemzően folyamattérképek, kockázati önértékelés, forgatókönyv 

elemzés, szakértői vélemények alapján

Forrás: saját szerkesztés 

Az indikátorok kialakítása, meghatározása során törekedni kell a korábban ismertetett 

valamennyi kritérium teljesítésére, ezért célszerű, ha a kiválasztási folyamatban a 

kockázatkezelők mellett, az üzleti területek képviselői és a vezető testület is részt vesznek: 

egy workshop keretében meghatározzák a kockázati szempontból kritikus területeket és 

tényezőket, illetve értékelik és kiválasztják a legmegfelelőbbnek tűnő kockázati indikátorokat. 

A workshopra érdemes előkészíteni néhány száz indikátort, amelyek közül választanak a 

munkatársak, vezetők és szakértők, szakemberek; majd az „ötletbörzét” követően is célszerű a 

fennmaradó indikátorokat értékelni és szükség esetén szűkíteni, bővíteni, korrigálni. Ez már a 

működési kockázat kezeléséért felelős egység, team feladata, hiszen ők ismerik 

mélyrehatóbban magát a kockázatot.  

A KRI-kkel szemben megfogalmazott kritériumok is azt a megközelítést ösztönzik, hogy az 

indikátorokat valamilyen egységes szemlélet alapján célszerű meghatározni. Fontos kérdés, 
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hogy mire alapozva, mi mentén alakítsanak ki kockázati indikátorokat. Ha üzletágakban vagy 

szervezeti egységekben gondolkodnak, az gyakran átfedésekhez vezethet (például ugyanazt a 

rendszert, adatbázist, nyilvántartást több egység is használhatja), illetve előfordulhat, hogy 

figyelmen kívül hagynak kritikus területeket vagy a problémák valódi okát. Ezzel szemben jó 

kiindulási alapot jelent, a kockázati mutatók folyamatok mentén történő kiválasztása. Ehhez 

természetesen szükséges, hogy az intézmény folyamatalapon működjön, azaz definiált és 

dokumentált folyamatokkal rendelkezzen.  Ez ugyanis feltételezi a folyamatok alapos 

ismeretét: az ún. folyamatgazdák tisztában kell, legyenek az adott folyamat elvárt 

eredményével, a szükséges inputokkal és a kritikus tényezőkkel. Folyamatközpontú 

megközelítés – a folyamatok meghatározása és rendszerezése – révén ugyanis, átláthatóbbá 

válik az intézmény, egy-egy üzletág, szervezeti egység tevékenysége, így könnyebben 

kiszűrhetők a kritikus pontok. 63 (Lamanda, 2007b)  

Akár szervezeti egységek, üzletágak, akár folyamatok mentén választjuk ki a KRI-ket, 

elsődleges szempont kell, legyen, hogy azok 

� rávilágítsanak a folyamatok kritikus tényezőire,  

� kihangsúlyozzák a folyamatok sikerességének, eredményességének kulcs 

elemeit, valamint 

� tükrözzék a bank kockázati kitettségét.  

                                                 
63 A folyamatoknak három alapvető csoportja különíthető el: operatív, ellátási és irányítási folyamatok. Az 

operatív folyamatok a napi üzletmenethez kapcsolódnak, standardizált tevékenységeket ölelnek fel. Esetükben a 
fő vizsgálati szempontok a „megszokottól” való eltérések. Például az egy ügyfélreferensre eső benyújtott 
hitelkérelmek száma, vagy a hiteligény elbírálásának átlagos átfutási ideje. Ha ezek az értékek kívül esnek a 
referencia tartományon, akkor fokozott ellenőrzés, esetenként további, komolyabb intézkedések szükségesek. Az 
ellátási folyamatok biztosítják az üzletmenet folyamatos és zavartalan ellátását (üzemeltetés és IT). Néhány 
speciális művelet kivételével minden üzletág számára hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, az operatív – és 
részben az irányítási – folyamatok technikai értelemben vett kivitelezését valósítják meg. A folyamatos 
üzletmenet fennakadásának számos oka lehet, amelyek többségben a rendszerek korlátos rendelkezésre állását 
eredményezik: vírustámadás, betörés, árvíz. Ellátási folyamatokra vonatkozó KRI többek között: a 
rendszerleállások száma adott időszakban, a hiba elhárításának átlagos ideje, mentési gyakoriság, karbantartás 
gyakorisága, frissítések rendszeressége a számítógépeken stb. Az irányítási folyamatok egyedi, újszerű, a 
környezet kihívásaihoz igazodó tevékenységeket foglalnak magukban. Az irányítási folyamatokra fókuszáló 
indikátorok jellemzően az elvárt eredményt és annak teljesülését igyekeznek megragadni. Például egy 
reklámkampány sikerességének kulcs tényezői lehetnek a megfelelő kommunikációs csatornák kiválasztása, 
célcsoport kiválasztás szempontjainak megválasztása, célcsoport igényeinek „kalibrálása”. A kulcs mutató az 
elvárt eredményhez (piaci részesedés, tervezett ügyfélszám, új ügyfelek száma) kapcsolódóan határozható meg. 
Az irányítási folyamatok esetében szembesülünk azzal a problémával, hogy a bázeli definíció a stratégiai 
kockázatot külön kezeli, márpedig az irányítási folyamatok a stratégiai célok megvalósulását szolgálják, 
melyekre a működési kockázati tényezőknek komoly befolyása van: képzettség, képességek, kompetencia, 
leterheltség, erőforrások rendelkezésre állása. A folyamatok egyik legkritikusabb pontja az emberi tényező, 
amelyre vonatkozóan szintén szükséges indikátorokat képezni: fluktuáció, leterheltség, teljesítményértékelés 
eredménye (vezetői elégedettség). 
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Önmagában egy indikátor nem igazán „beszédes”. Hogy képet alkothassunk a kockázati 

kitettségről, fontos a célértékek, referencia tartományok meghatározása, amelyen túl a 

kockázati profil a nem elfogadható, veszélyes szintre ér. Első alkalommal célszerű tapasztalati 

alapon és szakértői egyeztetések, vélemények alapján, esetleg külső adatforrások adatait 

figyelembe véve (mint KRI Library, www.kriex.org) meghatározni a tolerancia szinteket, 

majd bizonyos idő (1-2 év) elteltével a visszacsatolások eredményeit felhasználva – 

amennyiben szükséges – korrigálni azokat. A visszacsatolás történhet a veszteségadatok és a 

kockázati önértékelés eredménye alapján. A limitek megfelelősége különösen fontos, hiszen 

ezek átlépése következményekkel jár, jelzi a kockázati szint növekedését és intézkedéseket 

generál.  Egy-egy KRI-hez több limitet is hozzárendelhetünk: ebben az esetben az első szint 

„csupán” figyelmeztet a kitettség növekedésére, a második szint pedig már konkrét döntések 

meghozatalával, a kockázat mérséklésére irányuló intézkedések megtételével jár. A 

különböző referencia szintek meghatározása hatáskörök alapján is történhet, vagyis az eltérés 

mértéke függvényében különböző döntési szintek (CRO, helyi vezetés, vezető testület) 

foglalkoznak a probléma ki küszöbölésével.64  

A kockázati indikátorok és tolerancia szintjeik alapján kockázati térképek készíthetők, 

melyek az intézmény kockázati profiljának és kritikus pontjainak reprezentatív eszközei. 

BCBS (2003) szerint a kockázati térképek az üzletágakhoz, szervezeti egységekhez vagy 

folyamatokhoz kapcsolódó kockázatokat mutatják be; ezáltal kedvelt és alkalmas eszközei a 

gyenge pontok kiszűrésének és azok kiküszöböléséhez szükséges akciótervek kidolgozásának. 

A kockázati térképek illusztratívak, rávilágítanak a kritikus pontokra és a kockázat 

koncentrálódására, azaz a kockázat kezelése szempontjából kiemelkedő területekre.  

A 4.2. ábra mutatja a kockázati térképek felépítését, kifejezőerejét. A fehér, világos- és 

sötétszürke tartományok jól jelzik a növekvő kritikusságot. A fehér tartomány azt jelzi, hogy 

nincs szükség beavatkozásra, az adott területen, a KRI által meghatározott vonatkozásban, 

rendben zajlanak a feladatok. Ekkor az indikátor értéke a referencia tartományon belül mozog 

(alacsony kockázat). A világosszürke tartomány már jelzi, hogy a jövőben kisebb problémák 

keletkezhetnek, emiatt fokozott figyelemmel kell lenni az adott területen, valamint célszerű 

intézkedési tervekkel készülni, amennyiben azok nem állnak rendelkezésre. Ebben az esetben 

a mutató meghaladja vagy alulmúlja az „általánosan elfogadott” értéket, illetve ehhez a 

                                                 
64 Például ha az ügyfélpanaszok elfogadott száma havonta 50 és 100 között van, és ez a szám meghaladja a 100-
at, akkor a helyi vezetéshez kerül a probléma, ő hozza meg a szükséges döntéseket. Ha ennél nagyobb mértékű 
eltérésről van szó, akkor már a divízió vezető hatáskörébe tartozik az ügy, ha pedig a panaszszám elér egy 
kritikus szintet, – tegyük fel 150-et – akkor a vezető testület elé tárják a problémát. 
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kockázati szinthez rendelt tolerancia szintet (mérsékelt kockázat). A sötétszürke szín azonnali 

beavatkozás szükségességét mutatja, az indikátor értéke szignifikáns kockázati kitettséget 

jelez (szignifikáns kockázat). (Lamanda, 2007b) 

4.2. ábra: Kockázati térkép 

 KRI1 KRI2 KRI3 … … KRIn

Folyamat1 alacsony kockázat

Folyamat2

Folyamat3 mérsékelt kockázat

…

… szignifikáns kockázat

Folyamatn  

Forrás: saját szerkesztés 

Arról a lényeges kérdésről, hogy hány kockázati és kulcs kockázati indikátort célszerű 

alkalmazni, nincs egységes álláspont a szakirodalomban. Ha számuk túl nagy, akkor egy idő 

után nagy valószínűséggel kezelhetőségi és minőségi problémákkal szembesül az intézmény; 

ha pedig túl kevés az indikátorok száma, akkor nem biztos, hogy a valós képet kapjuk és nem 

biztosított a szervezet egészének lefedettsége sem. Előbbi esetben – mondjuk több száz 

indikátor alkalmazása esetén – nem vagy csak jelentős ráfordításokkal biztosítható a 

hatékonysági, összemérhetőségi és kezelhetőségi kritériumok teljesítése, így a KRI-kből nyert 

információk is fenntartásokkal kezelhetők csak. Utóbbi esetben – 10-20 indikátor alkalmazása 

esetén – pedig csak egy-egy területet, részterületeket fedünk le, így számos kritikus pont, 

potenciális veszélyforrás maradhat feltáratlanul. Davies et al. (2006) középvezetői szinten 

több száz és néhány ezer közé teszi a szükséges kockázati indikátorok számát.  Véleményem 

szerint – melyet a kérdőíves felmérés is alátámaszt, hazai intézményi méreteket tekintve – 

körülbelül 100 kockázati indikátor alkalmazása lehet célravezető, melynek körülbelül 

negyede tölthet be kulcs szerepet. Megjegyzendő, hogy ezek átlagértékek, a szervezet 

struktúrájától, tevékenységi körétől függően változhatnak ezek a számok.  

Ha az intézmény úgy dönt, hogy egy indikátor nem tölti be a neki szánt szerepet és nem 

gyűjtik tovább, gondoskodni kell a kieső terület más indikátorral történő lefedéséről.  

Az indikátorok validálása (jóságának ellenőrzése) alapvető kritérium az eredmények 

kockázatkezelési és különösen tőkeszámítási célra történő felhasználásához. Ebből a 

szempontból hasznos lehet valamilyen referencia adatbázis használata, vagy akár a 
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bankcsoporton belüli kooperáció. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy az egyes indikátorokat 

ugyanúgy definiálják és ugyanazokra az adatokra alapozzák a bankok, amellett, hogy az 

adatminőséget, a megbízhatóságot is garantálják. Jellemzően e feltételek nem, vagy nehezen 

teljesülnek,65 így általában szakértői egyeztetések útján, szubjektív módszerekkel, valamint 

esetenként a veszteségekkel való korreláció vizsgálatok alapján történik az indikátorok 

megfelelőségének ellenőrzése.   

Haubenstock et al. (2004) az indikátorok értékelésére, visszamérésére két módszert javasol, 

melyek valamilyen kombinációja megfelelő megoldás lehet a kockázati mutatók validálási 

folyamatában is. Egyrészt a KRI-k értékelhetők (pontozhatók) – ezáltal fejleszthetők – 

bizonyos kritikus szempontoknak való megfelelés szerint: adatok rendelkezésre állása és 

megbízhatósága, gyűjtés gyakorisága, felülvizsgálat gyakorisága, tolerancia szintek 

meghatározásának módja, felelősök megléte stb. Másrészt értékelhető a kritikus területek 

(kockázati driverek) és az egyes KRI-k közötti korreláció erőssége, ezáltal utóbbiak „jósága” 

(alkalmassága és hasznossága). A szerzők példaként a call center működését említik, ahol 

kritikus kockázati tényező többek között a gyenge kommunikációs készségek, a vevői 

igények megértésének képessége, a panaszok kezelésének időigénye, a bank szolgáltatásainak 

ismerete. Lehetséges kockázati indikátorok pedig a vevői elégedettséget kifejező index, az 

átlagos ügyfél-kezelési idő. A megközelítés keretében azt értékelik (pontozzák), hogy az 

indikátorok mennyiben képesek megragadni az egyes tényezőket, illetve milyen mértékű 

összefüggés figyelhető meg közöttük. Mindkét módszer szubjektívnek tekinthető, mely 

bizonytalanná teszi a kapott eredményt.  

A visszamérés a veszteségadatok statisztikai elemzésén kell, alapuljon. Ezek az adatok 

azonban nem minden esetben és gyakran csak korlátosan állnak rendelkezésre. Emellett nem 

mindig van lehetőség konkrét hozzárendelésekre, azaz sokszor nincs egyértelmű összefüggés 

egy-egy káresemény és jellemzői, valamint a kockázati indikátorok között. Egy-egy indikátor 

értékét ráadásul több tényező is befolyásolhatja. Vegyük példának a fluktuációt, melynek 

növekedése – egy kritikus szint átlépése – esetén, a menedzsment új ösztönzési rendszert 

vezet be, amely visszaszorítja ezt az elvárt szintre. A működési környezetben mindeközben 

olyan változások, események történnek (pl.: gazdasági válság hatására létszámstop, leépítések 

                                                 
65 A Bankárképző által szervezett OpRisk Klub egyik rendezvényén felmerült a HunOR-hoz hasonló közös 

KRI adatbázis létrehozása, amely lehetőséget teremtett volna az adatok korlátosságával kapcsolatos problémák 
kiküszöbölésére, azonban a kezdeményezés – megegyezés hiányában és a felmerülő számos kérdés miatt – a 
tervezés fázisában megakadt. 
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vagy kormányzati döntés miatt sokan kérik nyugdíjazásukat), amelyek a mutató ismételt 

növekedését eredményezik.   

4.2. Felmérés eredménye 

Kérdőívem 13-24. kérdései vonatkoztak a hazai hitelintézetek kulcs kockázati indikátorok 

alkalmazásával kapcsolatos tapasztalataira, véleményére. A következőkben először 

általánosságban mutatom be az indikátorok hazai alkalmazási gyakorlatát, majd vizsgálom a 

kockázatkezelési és tőkeszámítási célokra történő alkalmazás feltételeinek teljesülését. 

4.2.1. Hazai alkalmazási gyakorlat 

A megkérdezett intézmények mindegyike használ kulcs kockázati indikátorokat. 

Többségében a közelmúltban (3 éven belül) kezdték alkalmazni azokat, de akad olyan 

intézmény is, – három nagybank – aki régebb óta (3-5 év) gyűjti a kockázati mutatókat. A 

hazai hitelintézetek valamennyien az anyabank által kidolgozott KRI-ket alkalmaznak. Ez 

lehetővé teszi a csoporttagok közötti összevetést, nagyobb adatmennyiséget és elviekben 

konzisztens adatbázist eredményez, melynek további előnye, hogy a fejlesztésekhez is több 

információ áll rendelkezésre. A kisebb intézmények – sőt két nagybank sem – nem tesznek 

különbséget kockázati és kulcs kockázati indikátor között. Az alkalmazott kockázati 

indikátorok száma a nagybankok esetében jellemzően 100 körül van, míg a kisebb 

hitelintézetek ennél lényegesen kevesebb – 10-15 darab – indikátort használnak. A kulcs 

kockázati indikátorok hozzávetőlegesen ennek 10 százalékát alkotják, tehát 10-20 darab 

indikátor tölt be kulcsszerepet. E kulcsszerepet elsősorban az határozza meg, hogy az 

indikátor valamilyen kulcsterület, illetve kritikus tényező kockázatát fejezi ki. A rövid 

gyűjtési periódus és ennek következtében az adatok kis volumene nem teszik lehetővé, hogy a 

kockázattal való erős korreláció alapján váljon egy-egy kockázati indikátor kulcs mutatóvá.  

Az indikátorok viszonylag alacsony száma – és a mélyinterjúk során elhangzottak – arra 

engednek következtetni, hogy az indikátorok nem fedik le teljes mértékben a szervezet 

működését.   

A KRI-k kialakítása, bevezetése valamennyi intézmény számára komoly kihívást jelentett.66 

A bankok egy négy-fokozatú skálán értékelték az egyes problémákat. A válaszok összegzését 

a 4.3. ábra reprezentálja.  

                                                 
66 1. sz. Melléklet: 20. kérdés. 
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A változások kezelése, a nyomon követhetőség biztosítása és a tolerancia szintek 

meghatározása voltak a kardinális problémák. Mivel a megváltozott jogszabályi környezet 

egy lényegében teljesen új megközelítés implementálását kívánta meg, a bankoknak számos 

feladat egyidejű és szoros határidőn belüli megoldásával kellett szembe nézniük. A 

megkérdezett szakértők szerint az intézmények a KRI-k referenciaértékeit túl magasra állítják 

be, ezáltal nem kellően kockázat érzékeny a megközelítés.  

4.3. ábra: Kihívások a KRI-k implementálása során67 
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Forrás: saját szerkesztés a kérdőív 20. kérdése alapján 

Jellemző probléma volt mind az adatgyűjtés, az adatok előállítása, mind pedig az 

adatminőség biztosítása, a megbízhatóság ellenőrzése. A kockázati indikátorokhoz különböző 

forrásokból kell előállítani az adatokat. Ezeknek a forrásoknak a felderítése sem egyszerű 

feladat, emellett az adatok az intézmények többségében több helyen is rögzítésre kerülnek, 

esetenként eltérő tartalommal, kicsit korrigálva, amely hibalehetőségek forrása. Lényeges 

tehát annak ismerete, hogy egy-egy adat milyen információkat foglal magában. Mind a 

felügyelt intézmények, mind a Felügyelet oldaláról törekvés van az egységes 

adatszolgáltatási felület kialakítására, mely megoldást jelentene az említett problémák 

kiküszöbölésére. 

Hasonlóan az adatgyűjtési feladatokhoz jellemző kihívás volt az összemérhetőség biztosítása 

és az indikátorok kockázatmenedzsment eszközként való elfogadtatása is. A közös nevező 

megtalálása, az elemzésre alkalmas mértékegységek megválasztása körültekintést igénylő 

feladatok, a stabilitás biztosítása érdekében. Hogy a kockázati indikátorok és a működési 

                                                 
67 A kihívásokat egy 4 fokozatú skálán értékelték, ahol az egyes értékek a következőket jelentették: 1 – 
egyáltalán nem jellemző; 2 – kismértékben jellemző; 3 – jellemző; 4 – nagyon is jellemző. 
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kockázati profil közötti összefüggést látni lehessen, hosszú idősorokra van szükség. Így 

azonnali, bizonyított hasznosság, eredmény hiányában, – mint ahogy a működési 

kockázatkezelési szervezet létezését sem – nem egyszerű feladat megvalósítani és elfogadtatni 

az indikátorok kockázatkezelési rendszerbe történő integrálását.  

Kismértékben jellemző probléma volt az indikátor rendszer kialakításának költsége, részben 

mert az anyabank állta a költségek egy részét, részben pedig, mert a már említett 

megfelelőségi kritériumok teljesítése nagyobb kihívást jelentett, prioritást élvezett.  

A rendszerezés fázisához kapcsolódóan felmérésem eredménye, hogy az indikátorok 

folyamatok mentén történő meghatározása egyetlen bankban jellemző csupán. Többnyire a 

szervezeti egységek jelentik a kialakítás alapját. Arra van példa, hogy más megközelítés 

(például szervezeti egységek) mellett, a folyamatokat is figyelembe veszik, de a 

kizárólagosság és a teljes körűség nem jellemzőek.68 

A konzisztens, megbízható információkat szolgáltató kulcs kockázati indikátor rendszer 

kialakításának utolsó lépése a validáció. Azaz annak objektív, statisztikai elemző 

módszerekkel történő igazolása, hogy az indikátorok értékének változását ténylegesen a 

működési kockázati kitettség változása indukálja. Az interjúk tapasztalatai alapján 

elmondható, hogy a kockázati indikátorok validálásával egyelőre kevesen foglalkoznak és 

jellemzően szubjektív technikákat alkalmaznak erre a célra.69 Ahogy a validáció, úgy a 

kockázati indikátorok benchmarkként való alkalmazása sem mondható elterjedtnek a 

gyakorlatban. Csupán néhány nagybank végez KRI-alapú benchmarkingot a csoporton 

belül.70 

A kérdőív 17. kérdése foglalkozott a kulcs kockázati indikátorok felhasználási területeivel, 

melyek a 4.4. ábrán is megtekinthetők. 71 

A KRI-k alkalmazásának célja sokrétű lehet, ahogy azt a szakirodalom, a nemzetközi példák 

is mutatják. Az AMA-t alkalmazó vagy az AMA bevezetésére készülő bankok a KRI-ket 

jellemzően az üzleti környezeti és belső kontroll indikátoroknak (BEICFs) feleltetik meg, így 

többen azért alkalmazzák a kockázati indikátorokat, hogy megfeleljenek a jogszabályi 

kötelezettségeknek.  

                                                 
68 1. sz. Melléklet: 22. kérdés. 
69 1.sz. Melléklet: 18. kérdés. 
70 1.sz. Melléklet: 19. kérdés. 
71 1. sz. Melléklet: 17. kérdés. 
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A válaszadók jelentős része (7 hitelintézet) alkalmazza vezetői döntéshozás támogatása 

céljából a kulcs kockázati indikátorokat. Az indikátorok a vezetés számára készülő jelentések 

szerves részei, mivel azok alkalmasak a kritikus területek (trendek, jelentős volatilitás, kiugró 

értékek) egyszerű, ugyanakkor illusztratív kifejezésére. A vezetők leterheltségüknél fogva 

tömör, célratörő tájékoztatást kell, hogy kapjanak, mely segíti őket a szituációk/problémák 

átlátásában, a gyors és helyes döntéshozásban. Erre a célra a kockázati indikátorok kiválóan 

alkalmasak, hiszen jól prezentálható, könnyen érthető módszertanra épülő eszközök.  

4.4. ábra: Kockázati indikátorok felhasználási területei 
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Forrás: saját szerkesztés a kérdőív 17. kérdése alapján 

Öt nagybank alkalmazza a KRI-ket kockázati kitettsége változásának nyomon 

követésére, azonban közülük mindössze egy használja azokat a kockázati étvágy 

meghatározására. A kockázati étvágy – a tanácsadó cégek véleménye szerint is – egyfajta 

fekete foltnak tekinthető, melyet jellemzően kvalitatív formában fejeznek ki a bankok. Például 

rögzítik a kockázati jelentésben, hogy „a bank vezetése elkötelezett a jövőben várható 

veszteségek megelőzése iránt”. Ezt alátámasztja, hogy volt olyan kockázatkezelő, aki nem 

volt tisztában a kifejezés jelentésével. A kockázati étvágy egzakt kifejezésének igénye 

azonban a Felügyelet részéről is egyre markánsabban fogalmazódik meg, így elengedhetetlen, 

hogy a bankok foglalkozzanak e kérdéskörrel, melyre a kockázati indikátorok megfelelő 

választ jelenthetnek.  
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Kifejezetten a kritikus területek azonosítása céljából két intézmény alkalmazza a KRI-ket. 

Ugyanakkor az indikátorok, mint a kitettség változását nyomon követő kockázatkezelési 

eszközök, alkalmasak a potenciális veszélyek jelzésére, mivel a tolerancia szintek átlépése 

esetén olyan intézkedéseket generálnak, melyek a kitettség mérséklését irányozzák elő. 

Ezáltal lényegében egy a problémákat időben észlelő, korai előrejelző rendszert (early 

warning system) kapunk – természetesen csak a kockázati indikátorokra vonatkozó számos 

kritérium teljesülése esetén.   

Szintén két intézmény esetében képezik az indikátorok szerves részét a 

tőkeszámításnak, míg egyetlen nagybank alkalmazza azokat a kontrollok 

hatékonyságának mérésére.72  

A kulcs kockázati indikátorok mélyinterjúk alapján összegzett előnyei, arra engednek 

következtetni, hogy az indikátorok a működési kockázat kezelésére – ezen belül 

elsősorban az azonosítási, az intézkedés jellegű és a kockázat monitoring feladatok 

ellátására és támogatására – alkalmas eszközök. A válaszadók által külön kiemelt előnyök 

a következők:  

� Kiváló reprezentációs eszközök 

� Képesek olyan szűk keresztmetszetek, problémák megragadására, amelyekre 

más eszközök nem 

� Folyamatos monitoringjuk révén valódi korai előrejelző rendszerként 

funkcionálnak  

Az interjúk során a válaszadók a kockázat számszerű kifejezésére, mérésére való 

alkalmasságot nem emelték ki. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem alkalmasak a KRI-k a 

működési kockázat mérésére, csupán arra utal, hogy a tapasztalatok és az adatok hiányából 

fakadó problémák jelentősen befolyásolják az indikátorok pontosságát és megbízhatóságát. 

Alapvető elvárás pedig, hogy a tőkeszámítási modell kulcstényezője nagy pontossággal 

fejezze ki a vállalt kockázat mértékét, és ne „csupán” a kitettség valamilyen irányú 

változásáról nyújtson információt. Az alkalmazhatósági korlátok előrevetítik, hogy a 

kulcs kockázati indikátorokra nem, illetve csekély mértékben támaszkodhatnak az 

intézmények tőkekövetelményük meghatározása során. 

                                                 
72 Ezekre az eredményekre a 4.2.2. alfejezetben is támaszkodok tézisem alátámasztása céljából, így részletesebb 
értékelésükre ott kerül sor. 
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4.2.2. Kockázati indikátorok a kockázatkezelésben és a tőkeszámításban 

A fejezet korábbi részeiben összefoglaltam azokat a kritériumokat, amelyek teljesítése 

szükséges a kulcs kockázati indikátorok kockázatkezelési és tőkeszámítási célokra a történő 

felhasználásához. Felmérésem keretében megvizsgáltam, hogy a bankok által alkalmazott 

indikátorok mennyiben felelnek meg e kritériumoknak. A kérdőív 17., 18., 21., 23. és 24. 

kérdései kapcsolódtak e kérdéskörhöz, az alábbiakban ezek összefoglaló értékelésére kerül 

sor.   

A 21. kérdés a kulcs indikátorok azon jellemzőinek felmérésére fókuszált, amelyeknek való 

nagymértékű megfelelés esetén lehetséges csak, hogy azok a kockázatkezelési folyamat 

integráns részét képezzék. E jellemzők a következők: objektivitás, kifejező erő, 

összemérhetőség, stabilitás, egyszerű és költséghatékony előállíthatóság és kezelhetőség. 

Jellemző, hogy az AMA-t alkalmazó és annak bevezetését a közeljövőben tervező bankok a 

KRI-kkel kapcsolatos feltételek teljesítését jóval kritikusabban értékelték, vélhetően a 

szigorúbb felügyeleti megfelelés miatt. Az is elmondható, hogy a kisebb intézmények 

számára komoly kihívást jelent a felsorolt feltételeknek való megfelelés, jelenleg a 

kritériumok sok esetben nem, vagy csak kismértékben teljesülnek. Az eredményeket a 4.5. 

ábra mutatja.  

A bankok által alkalmazott KRI-kre – saját megítélésük szerint – egyáltalán nem jellemző, 

hogy bonyolultak lennének. Az összetettebb, kompozit indikátorok alkalmazása nem terjedt el 

a gyakorlatban.  

Az objektivitás és a kifejező erő – a kockázatkezelés és a tőkeszámítás szempontjából 

leglényegesebb kritériumok – jellemzőek a hazai hitelintézetek által alkalmazott kockázati 

indikátorokra . Előbbi kimagaslóan jó értékelést kapott: három nagybank 4-re, két nagybank 

és a kisebb intézmények 3-ra értékelték, csupán egy nagybank kockázatkezelője látta úgy, 

hogy az általuk alkalmazott KRI-k egyáltalán nem felelnek meg e – és jellemzően a többi – 

kritériumnak. A kifejező erőt a válaszadók többsége 3-ra értékelte. Egy nagybank és a 

felmérésben résztvevő szakosított hitelintézet adtak 1-es, illetve 2-es értékelést.  
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4.5. ábra: Kockázati indikátorokra vonatkozó kritér iumok teljesítése73 
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Forrás: saját szerkesztés a kérdőív 21. kérdése alapján 

Az összehasonlíthatóság, a stabilitás, a költséghatékonyság és a kezelhetőség jellemzőek a 

megkérdezett hitelintézetek kockázati mutatószám rendszerére, azonban van még mit javítani, 

fejleszteni ezeken a területeken is. Míg az előbb említett két szempontot 

(összehasonlíthatóság és stabilitás) minden válaszadó 3-ra értékelte, addig a 

költséghatékonysági és a kezelhetőségi kritériumnak való megfelelés nagy szórást mutatott.  

A nagybankok közül ketten jelezték, hogy az indikátorok előállítása náluk nem 

költséghatékony és a kezelhetőségi problémák is jellemzőek. A legnagyobb kihívást az 

egységes definíciók és tartalom megteremtése jelenti. Nem mindegy ugyanis, hogy az egyes 

mutatók mit foglalnak magukban, milyen információkat tükröznek és mi azok viszonyítási 

alapja. Például, hogy mit értünk csalás alatt, illetve hogy a csalások száma termékcsoportra, 

üzletágra vagy időszakra vonatkozik. Ezek tisztázása, dokumentálása és egységes értelmezése 

kulcsfontosságú. Intézményen belül ez kevésbé jelent problémát, mivel az alkalmazott 

indikátorokat egységes tartalommal alkalmazzák az egyes egységek. Az intézményközi 

adatok esetében azonban a közös nyelv hiánya már komoly akadálya az adatok 

felhasználásának. Stabilitás szempontjából a megkérdezett külső szakértők eltérő véleményen 

voltak. Többségében a gyakori változtatások miatti nehézségeket emelték ki: historikus 

adatok hiányában ugyanis nincs lehetőség megbízható elemzések készítésére. Ezzel szemben 

egy szakértő komoly problémaként értékelte, hogy a bankok tapasztalataik függvényében nem 

                                                 
73 A kritériumok teljesítését egy 4 fokozatú skálán értékelték, ahol az egyes értékek a következőket jelentették: 1 
– egyáltalán nem jellemző; 2 – kismértékben jellemző; 3 – jellemző; 4 – nagyon is jellemző. 
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teszik meg a szükséges korrekciókat, nem finomhangolják az indikátorokat és a kapcsolódó 

tolerancia szinteket. 

 

A kulcs kockázati indikátorok kockázatkezelésben betöltött szerepét a kérdőívben és az 

interjúk során külön, direkt formában is érintettem.74 A lehetséges válaszok alapján egy 4 

fokozatú skálát felállítva a bankok egyöntetűen 3-as értékelést adtak, azaz a kockázati 

indikátorok véleményük szerint hasznos eszközei a működési kockázatok kezelésének, azok 

hatékonyan egészítik ki a jogszabályok által elvárt és a bank által alkalmazott egyéb 

technikákat.   

Amennyiben az indikátorokban rejlő lehetőségek kiaknázását a rájuk vonatkozó 

kritériumoknak való megfelelés függvényében értékeljük, azt mondhatjuk, hogy a hazai 

hitelintézetek által alkalmazott kulcs kockázati mutatók valamennyi feltételt teljesítik, 

tehát alkalmasak a kockázat kezelésére és a működési kockázati kitettség meghatározására.  

E kritériumoknak való megfelelés azonban szükséges, de nem elégséges feltétele az 

indikátorok t őkeszámítási célra történő felhasználásának. Ehhez további kritériumok 

teljesítése szükséges, melyek közül a validáció a leglényegesebb. Emellett az AMA-t 

alkalmazó bankoknál az is fontos szempont, hogy az általuk alkalmazott kulcs indikátorok 

valóban tükrözzék az üzleti környezetet és ténylegesen kifejezzék a belső kontroll rendszerek 

hatékonyságát. 

A megkérdezett intézmények fele nem, másik fele pedig csekély mértékben tartja 

alkalmasnak a kulcs kockázati indikátorokat a tőkeszükséglet megállapítására.75 Fő 

okként valóban domináns problémákat: elsősorban a visszacsatolások hiányát, 

megoldatlanságát és az adatokkal kapcsolatos korlátokat emelték ki. Emellett a 17. kérdésben 

tárgyalt jellemző felhasználási területeket tekintve csupán két intézmény esetében képezik 

az indikátorok szerves részét a tőkeszámításnak, míg a kontrollok hatékonyságának 

mérésére egyetlen intézmény alkalmazza azokat. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, 

hogy azok nem ragadják meg a belső kontroll rendszerek hatékonyságát, így nem 

feleltethetők meg a fejlett mérési módszer esetében előírt kulcstényezőknek. Az interjúk 

során elhangzottak alapján üzleti környezet vonatkozásában is hasonló megállapítást tettem: 

az intézmények által használt kulcs kockázati indikátorok csekély mértékben fejezik ki az 

                                                 
74 1. sz. Melléklet: 23. kérdés. 
75 1. sz. Melléklet: 24. kérdés. 
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üzleti környezetet. A külső környezetet lényegében nem, a belső környezetet (fluktuáció, 

tranzakciók/ügyletek volumene) pedig csak részben ragadják meg.  

A felmérés keretében megkérdezett külső szakértők véleményét értékelve, megerősíthető a 

kérdőív és az interjúk alapján leszűrt következtetés: a kulcs kockázati indikátorok 

tőkeszámítási célokra történő megbízható alkalmazásának komoly akadályai vannak.  

A működési kockázat olyannyira összetett „jelenség”, hogy nincs egyetlen bevált módszer a 

kezelésére, hanem több módszer alkalmazása és valamilyen kombinálása teremti meg a 

lehetőséget e kockázat kezelhető keretek között tartására. Az átfogó kockázati indikátor 

rendszer egyike ezeknek a módszereknek. Alkalmas a nagy gyakoriságú és kis hatású 

események megragadására, a nagy hatású események bekövetkezési valószínűsége 

növekedésének előrejelzésére, a kritikus területek időben történő azonosítására, így jól 

kiegészíti, egyben támogatja a veszteségesemények gyűjtését és az arra épülő matematikai-

statisztikai elemzéseket, a kockázati önértékeléseket, valamint a forgatókönyv elemzést. 

Ugyanakkor a KRI-kből nyerhető információk tőkeszámítási célokra kis mértékben 

alkalmazhatók, a velük kapcsolatos problémák leküzdésére, felszámolására a jövőben 

hangsúlyt kell fektetni. Idővel, a kockázatkezelési tapasztalatok és a rendelkezésre álló 

adatbázisok bővülésével lehetővé válik a kockázatkezelési rendszer olyan irányú fejlesztése, 

mely a kockázati mutatók megbízható felhasználását eredményezve egyben lehetővé teszi, 

hogy a KRI-k a tőkeszámítási folyamat valóban integráns részét képezzék. 

4.3. Javaslatok 

A mélyinterjúk alapján összességében az a következtetés vonható le, hogy a bankok nem 

használják ki a kulcs kockázati indikátorokban rejlő lehetőségeket. Ennek mind a 

nagybankok, mind a kisebb hitelintézetek esetében elsősorban a kapacitáshiány az oka. Míg a 

nagybankok kockázati mutatószám rendszere alapvetően lefedi a szervezet egészét, addig a 

kisebb intézményeknél ez nem jellemző.  

A Felügyelet egyre markánsabban fogalmazza meg, hogy elvárja a hazai, intézményi 

vonatkozások figyelembevételét, illetve az eddig prioritást nem élvező területek fejlesztését. 

Ez az elvárás a megkérdezett szakértők szerint egyelőre még konkrét intézkedések formájában 

nem csapódott le az intézményekben.  
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Kockázati indikátorok kapcsán, összegezve az interjúk tapasztalatait, a legégetőbb 

problémák, a megoldásra váró feladatok a következők: 

� intézmény specifikus jellemzők megragadása,  

� tolerancia szintek finomhangolása és  

� az indikátorok validálása 

Alapvetően mindhárom feladat kivitelezése az erőforrások célzottabb felhasználásától, a 

működési kockázat kezelési terület kapacitásainak bővítésétől, vezetői elhatározástól függ.  A 

vezetői elhatározást lényegében a Felügyelet elvárásai határozzák, melyek – ahogy fent 

említettem – egyre határozottabban fogalmazódnak meg. Megfelelni e kihívásoknak, 

iránymutatások hiányában komoly feladat elé állítja a bankokat, melynek leküzdésében a 

kockázatkezelők támaszkodhatnak a rendelkezésre álló, egyelőre szerény szakirodalmi 

bázisra.  

Az intézmények egyedi jellemzőinek megragadására a kitettség indikátorok alkalmasak, 

melyek kiválasztása során – a kritikus területek kiszűrése érdekében – az intézmény fő 

tevékenységeit, piaci célcsoportjait szükséges górcső alá venni. A tolerancia szintek 

finomítása a tapasztalatok függvényében válik lehetővé. A legkomolyabb kihívást a 

megfelelő validációs technika kidolgozása jelenti. Véleményem szerint első lépésben a 

szubjektív technikák és a káresemény-alapú visszamérés ötvözése jó megoldást jelenthet. 

Haubenstock et al. (2004) által javasolt eszközök előnyeit kidomborítva egy kombinált 

módszertan kidolgozása megfelelő értékelési formája lehet a KRI-knek. Ugyanakkor e 

módszerek mégiscsak szubjektívek, emiatt elengedhetetlen a veszteségadatok és a kockázati 

mutatók közötti kapcsolódási pontok, ok-okozati összefüggések feltárása, mely alapján 

statisztikai eszközökkel támogatva végrehajtható a validáció. Az adatok korlátossága azonban 

hosszú távon jellemző probléma, így a szubjektív technikák elhagyása abban az esetben sem 

javasolt, ha kiforrottnak vélt matematikai apparátus alapján történik a visszamérés.  
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Összegzés 

Értekezésemben átfogó képet kívántam nyújtani a bankok működési kockázatáról és annak 

kezelési sajátosságairól, kiemelve a hazai szabályozási és gyakorlati vonatkozásokat. 

Igyekeztem azokat a kérdéseket és problémákat megtalálni és megvizsgálni, amelyek elméleti 

oldalról megfelelő kutatási lehetőséget jelentenek, ugyanakkor gyakorlati szempontból is 

jelentőséggel bírnak. A témát a szabályozás oldaláról közelítettem. Abból indultam ki, hogy a 

szabályozás kiegyensúlyozottsága alapvető feltétele a kockázat hatékony kezelésének. 

Kutatásom első része, tehát e kérdéskört érintette. E gondolatot továbbfűzve a hatékony 

kockázatkezelés feltételeit és többletértékét, valamint az ebből fakadó pozitív extern hatásokat 

vizsgáltam, illetve meghatároztam azokat az alternatívákat, amelyek révén racionalizálható a 

kockázatkezelési tevékenység és mérsékelhetők a kapcsolódó költségek. Végül a kulcs 

kockázati indikátorok alkalmazási területeit kutattam. Számba vettem azokat a feltételeket, 

amelyek teljesítése szükséges a kockázatkezelési és tőkeszámítási célokra történő 

felhasználásukhoz, illetve megvizsgáltam ezek gyakorlati megvalósulását.  

A kutatás szerves részét képezte, emellett téziseim alátámasztásában is meghatározó 

szerepet játszott, az általam összeállított kérdőív és a kapcsolódó mélyinterjúk. Célcsoportom 

elsősorban a nagybankok voltak, mert hazai színtéren az általuk alkalmazott kockázatkezelési 

eszközrendszer és tőkeszámítási módszertan tekinthető kellően sokrétűnek és kifinomultnak. 

A válaszadó hat nagybank a bankszektor több mint felét lefedi a működési kockázat 

tőkekövetelménye alapján (2010-es adatok). Mellettük két kisebb intézmény és négy, a 

témában jártas szakértő, tanácsadó is válaszoltak a számukra releváns kérdésekre. Így még 

komplexebb elemzésre nyílott lehetőségem és a kisebb intézményekkel kapcsolatos 

sajátosságokba is bepillantást nyerhettem.  

 

A kockázat szabályozói szintű kezelését, a tőkekövetelményi előírásokat dolgozatomban 

adottnak tekintettem, elfogadtam létezésüket és – tekintve a jelenlegi szabályozói 

törekvéseket és a gazdasági válság hatásait – úgy gondolom, hogy a jövőben nem várható 

lényeges változás e téren. Ennek ellenére kutattam és bemutattam a működési kockázat 

szabályozását vitató nézeteket és kritikai észrevételeket fogalmaztam meg a jelenlegi 

jogszabályokkal és a felkészülést, alkalmazást segítő dokumentumokkal (felügyeleti 

útmutatók, irányelvek) kapcsolatban. A legfajsúlyosabb probléma, – melyeket a felmérésben 
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résztvevő intézmények és szakértők is alátámasztottak és kiemeltek, – hogy 

kiegyensúlyozatlan a működési kockázat szabályozása, mert az  

� nem ragadja meg a kockázat lényeges jellemzőit, amely eleve nem egyszerű 

feladat a kockázat komplex jellege miatt, mely a nagyszámú potenciális eseménnyel és 

azok véletlenszerű bekövetkezésével van összefüggésben;  

� a fejlett tőkeszámítási módszer implementálására helyezi a hangsúlyt, 

miközben az egyszerűbb módszerek adaptálásával és megfelelő alkalmazásával 

kapcsolatban kevés információval szolgál;  

� a fejlett mérési módszeren belül a hagyományos kockázatkezelési eszközök 

(veszteségadatok statisztikai elemzése) alkalmazásáról részletesen rendelkezik, míg a 

nem hagyományos eszközök (önértékelés, forgatókönyvek, kockázati indikátorok) 

tekintetében szűkszavú, a megfelelés kivitelezését teljes egészében a felügyelt 

intézményekre bízza. 

A fenti problémák potenciális következménye, hogy nem alakítható ki robosztus, felügyeleti 

szempontból is áttekinthető kockázatkezelési rendszer, mindez a szabályozás hatékonyságát 

mérsékli, azaz a jóléti veszteségek bekövetkezési valószínűségét növeli. Vizsgálataim és 

következtetéseim alapján fogalmaztam meg 1. tézisemet. 

 

1. tézis: A banki működési kockázat csökkentésére, illetve fedezésére irányuló 

jogszabályok és az ezeknek való megfelelést támogató útmutatók 

kiegyensúlyozatlanságuk miatt, nem képesek funkciójukat hatékonyan betölteni. 76 

 

A működési kockázat egy rendkívül érdekes területe a banki kockázatoknak, mivel 

vállalásából származó hasznok kevésbé egzaktak, mint a hitel- és a piaci kockázatok esetében. 

A működési kockázat összetettségéből és sajátosságaiból fakadóan a kockázatkezelés is 

viszonylag egyedi technikák alkalmazását igényli. A belső és külső (adatbázisok) 

veszteségadatok statisztikai elemzésén túl, a kockázati önértékelések, a forgatókönyv 

elemzések, illetve az üzleti környezetet és a belső kontroll rendszert megragadó kockázati 

indikátorok fedik le a működési kockázat kezelését. E módszerek alkalmasak a kritikus 

                                                 
76 Publikációval alátámasztva: Vigvári András – Lamanda Gabriella – Zsolnai Alíz: Banking Regulation. 
Lessons and Challanges. Periodica Polytechnica – Social and management Sciences 2008. 55-62. p. 
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területek azonosítására, a problémák időben történő kiszűrésére (előrejelzés) így megelőző 

intézkedések megtételére, egyben hozzájárulnak a szervezeti felépítés átláthatóbbá tételéhez, 

mely előnyök hozadéka mind az üzleti, mind a kontroll területek számára vitathatatlan. 

Amennyiben e területek között összehangolt együttműködés, tudásmegosztás valósul meg, 

véleményem szerint a tevékenységek hatékonysága (költségek csökkenése, veszteségek 

mérséklődése azok időben történő kiszűrése folytán, megalapozottabb döntéshozás a 

relevánsabb információbázis következtében) nagymértékben javulhat. A banki gyakorlatban 

ugyan felismerték e hasznok létezését, azok kiaknázása csekély mértékben jellemző. Ezt 

elsősorban a szűkös erőforrásokkal, a kapacitáshiánnyal indokolták az intézmények. 

Felmérésem eredménye alapján levont következtetéseket a 2. tézisben foglaltam össze. 

 

2. tézis: A működési kockázat (szabályozás motiválta) kezelési tevékenységnek lényeges 

pozitív extern hatása lehetne a banki működés egyéb (szabályozási illetve üzleti alapú) 

területeire is, amit a hazai banki gyakorlat nem használ ki. 77 

 

Az értekezés utolsó (negyedik) fejezete a működési kockázatkezelés egy máig feltáratlan, 

kiaknázatlan területére, a kulcs kockázati indikátorok rendszerére fókuszált. Amellett, hogy 

bemutattam a kulcs kockázati indikátorokból nyert információk alkalmazhatóságának 

kritériumait (objektivitás, kifejezőerő, összemérhetőség), feltártam az általuk nyerhető 

hasznokat, melyek – visszakapcsolódva az előző megállapításhoz – a kockázatkezelés 

jótékony hatásainak körét szélesítik. A kulcs kockázati indikátorok kiváló eszközei a kritikus 

területek azonosításának, a problémák időben történő észlelésének, a kockázati kitettség 

nyomon követésének és a vezetők tájékoztatásának (döntéstámogatás). Ezáltal – ahogy a 

felmérés eredménye is bizonyítja – hasznos kellékei a kockázatkezelési eszköztárnak. 

Ugyanakkor korlátaik miatt nem képezhetik a tőkeszámítási rendszer integráns részét. E 

hátrányok – rövid idősor, adatminőségi problémák, visszamérés megoldatlansága – 

kiküszöbölése részben csupán idő kérdése, másrészt – melyet a Felügyelet egyre 

markánsabban fogalmaz meg – az intézmények és a kockázatkezelők elhatározásán múlik.  

                                                 
77 Publikációval alátámasztva: Lamanda Gabriella – Zsolnai Alíz: A Moving Target – The First Pillar of Capital 
Requirements Directive. Pénzügyi Szemle 2010. 1. szám 154-167. p. és Lamanda Gabriella: Key Components of 
Operational Risk Management. In: 4th International Conference for Young Researcher of Economics. Gödöllő, 
Magyarország, 2006.10.02-2006.10.04. (Szent István Egyetem) 2. kötet. 91-97. p. 
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Vizsgálataim és következtetéseim alapján fogalmaztam meg 3. tézisemet. 

 

3. tézis: A kulcs kockázati indikátorok ugyan a működési kockázat kezelésének 

megfelelő eszközei, a kapcsolódó tőkeszükséglet meghatározására azonban nem 

alkalmasak.78   

 

Értekezésemben a szakirodalom és a gyakorló közgazdászok szűk szegmense által ismert 

téma feldolgozására, átfogó ismertetésére és a kapcsolódó aktuális kihívások bemutatására, 

illetve megoldására tettem kísérletet. Összegeztem a nemzetközi és a hazai szakirodalom 

releváns forrásait, amely mellett a hazai bankszektor körében végzett kutatás megfelelő 

alapját jelentette ésszerű következtetések levonásának. Ennek eredményeként úgy vélem, 

hogy mind a banki szakemberek, kockázatkezelők, mind a téma iránt érdeklődő „laikusok” 

számára hasznos és érdekes dolgozat született.  

A kutatás több irányban is folytatható a jövőben. Egyrészt érdekes lenne megvizsgálni a 

kisebb intézmények működési kockázatkezelési gyakorlatát, hiszen már most az a kép látszik 

kirajzolódni, miszerint számukra különböző okok miatt inkább terhet, mint előnyt jelent a 

szabályozás eme új eleme. Másrészt belső adatok birtokában – melyre az információk 

bizalmas jellege miatt egyelőre csekély lehetőséget látok – az indikátorok visszamérésének, 

validálásának problémaköre, konkrét megoldási javaslat kidolgozása is érdekfeszítő, nagy 

kihívást jelentő kutatási terület lehet. 

                                                 
78 Publikációval alátámasztva: Lamanda Gabriella: Kulcs kockázati indikátorok és lehetséges alkalmazásuk. 
Hitelintézeti Szemle 2007. 4. szám. 413-425. p. és Lamanda Gabriella: A kulcskockázati indikátorok szerepe a 
banki működési kockázat kezelésében. XXVIII. OTDK, Közgazdaságtudományi szekció, Doktorandusz 
konferencia, Miskolc 2007. április 25-27. 
 
 
 



 

 117 

Irodalomjegyzék 

1. Agostini, A. – Talamo, P. – Vecchione, V.: Combining Operational Loss Data with 
Expert Opinions through Advanced Credibility Theory. Journal of Operational 
Risk. vol. 5. 2010. 2-28. p. 

2. Allen, L. – Bali, T.G.: Cyclicality in Catasrophic and Operational Risk 
measurements. Journal of Banking and Finance vol. 31. 2007. 1191-1235. p.  

3. AMA Working Group: Scenario-based AMA, 2003. május 
www.newyorkfed.org/newsevents/events/banking/2003/con0529d.pdf  (2011. 
január) 

4. Balogh Csaba: Tőkeszükséglet és tőkeallokáció a pénzügyi intézményekben. PhD 
értekezés. 2005. phd.lib.uni-corvinus.hu/152/1/balogh_csaba.pdf (2010. 
november) 

5. Bankárképző: A belső irányítás felmérése a gyakorlatban. PSZÁF nyilvános 
pályázat. 2009. október 21. 

6. Bankárképző: Oprisk Klub a Bankárképzőben. Emlékeztető 2008. október 30. 
http://www.bankarkepzo.hu/bankarkepzo.php?lng=hu&menuid=227&articleid=46
0 (2010. november) 

7. BCBS: Risk Management for Electronic Banking and Electronic Money Activities. 
1998. március www.bcbs.org (2011. szeptember) 

8. BCBS: The 2002 Loss Data Collection Exercise for Operational Risk: Summary of 
the Data Collected. 2003. március www.bis.org/bcbs/qis/ldce2002.pdf (2007. 
május) (2009. szeptember) 

9. BCBS: Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk 
2003. www.bcbs.org  

10. BCBS: Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards: A Revised Framework - Comprehensive Version. 2006. június 
http://www.bis.org/publ/bcbs128.htm (2010. november) 

11. BCBS: Results from the 2008 Loss Data Collection Exercise for Operational Risk: 
Summary of the Data Collected. 2009. július www.bis.org/publ/bcbs160a.pdf 
(2010. július) 

12. Bank of Japan (BOJ):  Results of the 2007 Operational Risk Data Collection 
Exercise, 2007. augusztus 10., 
http://www.boj.or.jp/en/research/brp/ron_2007/ron0709a.htm/  (2008. május) 

13. Bélyácz Iván: Kockázat, bizonytalanság, valószínűség. Hitelintézeti Szemle 2011. 4. 
szám, 289–313. p. 

14. Biegelman, T. M. – Bartow, T. J.: Executive Roadmap to Fraud Prevention and 
Internal Control. John Wiley &Sons, Inc. 2006. 

15. Bulte, E. H. – Barbier, E. B.: Trade and renewable resources in a second best world: 
An overview. Environmental & Resource Economics 2005. vol. 30. 423-463. p.   

16. Burucs Judit – Homolya Dániel: Operational risk data consortia as a useful tool for 
operational risk assessment and mitigation in the banking sector. Russia Banking 



 

 118 

Advisory Project, IFC, Bankovskoe Delo 2009. október 
www.ifc.org/ifcext/rbap.nsf/.../Burucs.../DrBurucs-HomolyaeENG.pdf (2010. 
január) 

17. Carvalho, R. S. – Migon, H. S. – Paez, M. S.: Dynamic Bayesian models as an 
alternative to the estimation of operational risk measures. Journal of Operational 
Risk vol. 3. 2008.  25-49. p.  

18. CEBS: The Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2. 
Consultation Paper 03 (CP 03). 2004. május 24. 
http://www.eba.europa.eu/Publications/Consultation-Papers/All-
consultations/CP01-CP10/CP03.aspx  (2011. november) 

19. CEBS: Summary of the survey on the implementation of CEBS principles for 
internal governance. 2009. november 25. http://www.c-ebs.org/documents/About-
us/Key-dates/Summary-of-survey-results_Workshop-on-Internal-Gov.aspx   

20. CEBS: Consultation paper on the Guidebook on Internal Governance (CP 44). 2010. 
október 13. http://www.eba.europa.eu/Publications/Consultation-Papers/All-
consultations/CP41-CP50.aspx (2011. május) 

21. Cernauskas, D. – Tarantino, A.: Operational Risk Management with Process control 
and Business Process Modelling. Journal of Operational Risk vol.4 2009. 1-22. p. 

22. Chavez-Demoulin, V. – Embrechts, P. – Neslehova, J.: Quantitative models for 
operational risk: Extremes, dependence and aggregation.  Journal of Banking and 
Finance vol. 30. 2006. 2635-2658. p.  

23. Cowell, R. G. – Verrall, R. J. – Yoon, Y. K.:Modeling operational risk with 
Bayesian networks. Journal of Risk and Insurance vol 74. 2007. 795-827. p.     

24. Cyriac, J.: Operational Risk Appetite –Why, What & How. 2008-2009. Forrás: 
www.slideshare.net/ComplianceTrack/operational-risk-appetite-ora-why-what-
how (2011. május) 

25. Chernobai, A. S. – Rachev, S. T. – Fabiozzi, F. J.: Operational Risk: A Guide to 
Basel II Capital Requirements, Models and Analysis. John Wiley & Sons Inc. 
Oxford 2007. 

26. Chernobai, A. S. – Jorion, P. – Yu, F.: The Determinants of Operational Losses. 
Working paper. 2008. január 16. 
http://myweb.whitman.syr.edu/annac/index_research_pubs.html (2010. május) 

27. Crapp, H.: AMA Four Data Elements – The Australian Experience. Australian 
Prudential Regulation Authority (APRA). Brazilian Federation of Banks 
Operational Risk Seminar, São Paulo 2008. Augusztus 27-28. 
http://www.apra.gov.au/Speeches/Documents/ApraAmaFourDataElementsFinal.p
df (2011. május) 

28. Cummins, J. D. – Lewis, C. M. – Wei, R.: The market value impact of operational 
risk events for US banks and insurers. Journal of Banking and Finance vol. 30, 
2006. 2605-2634. p. 

29. Dahen, H. – Dionne, G.: Scaling models for the severity and frequency of external 
operational loss data. Journal of Banking and Finance vol. 34. 2010. 1484–1496. 
p. 



 

 119 

30. Daníelsson, J. – Embrechts, P. – Goodhart, C. – Keating, C. – Muennich, F. – 
Renault, O. – Shin, H. S.: An Academic Response to Basel II. 2001. május 
www.bis.org/bcbs/ca/fmg.pdf (2011. szeptember) 

31. Davies, J. – Finlay, M. – McLenaghen, T. – és Wilson, D.: Key Risk Indicators – 
Their Role in Operational Risk Management and Measurement. Risk Business 
International Limited 2006. 
d.yimg.com/kq/groups/12093474/1290864495/.../McLenaghenTara3.pdf (2011. 
június) 

32. De Fontnouvelle, P. – Perry, J.: Measuring reputational risk: The market reaction to 
operational loss announcements. Working Paper, Federal Reserve Bank of Boston 
2005. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=861364 (2010. 
november) 

33. Élő Gábor: IRM és az üzleti folyamatok. Információmenedzsment II. kurzus 2004. 
tavaszi szemeszter (infomen_II_3_irm.ppt) www.itm.bme.hu  (2007. május) 

34. FED: Results of the 2004 Loss Data Collection Exercise for Operational Risk, 2005. 
május 12., www.bos.frb.org/bankinfo/qau/research/papers/pd051205.pdf  (2008. 
január) 

35. Gáll József – Nagy Gábor: A működési kockázat veszteségeloszlás-alapú 
modellezése (Loss Distribution Approach, LDA) Hitelintézeti Szemle 2007. 4. 
szám, 386-412. p.  

36. Goldstein, D.: Financial sector reform and sustainable development: the case of 
Costa Rica. Ecological Economics 2001.Vol. 37 199–215. p.  

37. Gopinath, S.: Changing dynamics of legal risks in the financial sector. 2009. október 
www.bcbs.org (2011. november) 

38. Gourier, E. – Farkas, W. – Abbate, D. T.: Operational risk quantification using 
extreme value theory and copulas: from theory to practice.   Journal of 
Operational Risk vol. 4. 3-26. p 

39. Gillet, R. – Hübner, G. – Plunus, S.: Operational risk and reputation in the financial 
industry. Journal of Banking and Finance. vol. 34. 2010. 224-235. p. 

40. Herring, R.J. The Basel 2 Approach to Bank Operational Risk: Regulation on the 
Wrong Track. 2002. fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/05/0516.pdf    

41. Homolya Dániel – Szabolcs Gergely: Működési kockázati adatkonzorciumok és 
alkalmazásuk – HunOR: a hazai bankok lehetősége. Hitelintézeti Szemle 2008. 1. 
szám, 41-66. p. 

42. Homolya Dániel – Benedek Gábor: A banki működési kockázat elemzése – 
katasztrófamodellezés. Hitelintézeti Szemle 2007. 4. szám, 358-385. p.  

43. Homolya Dániel: Működési kockázati tőkekövetelmény hazai bankrendszerre 
gyakorolt hatása. MNB-szemle 2009. július www.mnb.hu (2010. december) 

44. Homolya Dániel: Működési kockázat és intézményméret összefüggése a hazai 
bankrendszerben. MNB-Szemle 2011. június www.mnb.hu (2011. augusztus) 

45. Hajnal Béla – Kállai Zoltán – Nagy Gábor: Működési kockázati önértékelések 
veszteségeloszlás-alapú modellezése. Hitelintézeti Szemle 2007. 5. szám, 506-519. 
p.  



 

 120 

46. Haubenstock, M. – Immaneni, A. – Mastro, C.: A Structured Approach to Building 
Predictive Key Risk Indicators. Operational Risk: A special edition of The RMA 
Journal 2004. május 

47. IIA normák 2011. http://www.iia.hu/hu/iia-normak.html (2011. július) 

48. IOR 2010a.: Operational Risk Sound Practice Guidance – Risk Control Self 
Assessment. The Institute of Operational Risk. 2010. március www.ior-
institute.org (2010. december) 

49. IOR 2010b.: Operational Risk Sound Practice Guidance – Key Risk Indicators. The 
Institute of Operational Risk. 2010. november www.ior-institute.org (2010. 
december) 

50. Jarrow, R. A.: A Critique of Revised Basel II. Journal of Financial Services 
Research vol. 32. 2007. 1-16. p.  

51. Jobst, A. A.: The Treatment of Operational Risk under the New Basel Framework –
Critical Issues. Journal of Banking Regulation vol. 8. 2007. augusztus 316-352. p. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=980750  

52. Kovács Erzsébet: A kockázat, mint látens fogalom. Hitelintézeti Szemle 2011. 4. 
szám 349-359. p.  

53. Lamanda Gabriella: Key Components of Operational Risk Management. In: 4th 
International Conference for Young Researcher of Economics. Gödöllő, 
Magyarország, 2006.10.02-2006.10.04. (Szent István Egyetem) 2. kötet. 91-97. p. 

54. Lamanda Gabriella (2007a): A kulcskockázati indikátorok szerepe a banki működési 
kockázat kezelésében. XXVIII. OTDK, Közgazdaságtudományi szekció, 
Doktorandusz konferencia, Miskolc 2007. április 25-27. 

55. Lamanda Gabriella (2007b): Kulcs kockázati indikátorok és lehetséges 
alkalmazásuk. Hitelintézeti Szemle 2007. 4. szám 413-425. p.  

56. Lamanda Gabriella – Zsolnai Alíz: A Moving Target – The First Pillar of Capital 
Requirements Directive. Pénzügyi Szemle 2010. 1. szám. 154-167. p. 

57. Lewis, C.M. – Lantsman, Y.: What is a Fair Price to Transfer the Risk of 
Unauthorised Trading? 2005. február 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=667103 (2010. november) 

58. Medvegyev Péter: Néhány megjegyzés a kockázat, bizonytalanság, valószínűség 
kérdéséhez. Hitelintézeti Szemle 2011. 4. szám, 314–324. o. 

59. Mérő Katalin: Miért kell szabályozni a bankokat? In: Pénzügyi ellenőrzés – egy 
funkció több szerepben. 2005. 25-34. p. 

60. Moosa I. A.: Operational Risk: A Survey. Financial Markets, Institutions 
&Instruments Vol. 16. 167-200. p. 2007. November 

61. Moosa I.: Operational Risk as a Function of the State of the Economy. Society of 
Interdisciplinary Business Research (SIBR) – 2011 Conference on 
Interdisciplinary Business Research. 2011. június 22. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1869433 (2011. augusztus) 

62. Murphy, D. – Shrieves, R.E. – Tibbs, S.L.: Determinants of the stock price reaction 
to allegations of misconduct: Earnings, risk and firm size effect. Working Paper. 
University of Tennessee. 2004. bus.utk.edu/corp_gov/Research/DetShrMurTib.pdf   



 

 121 

63. Neil, M. – Hager, D. – Andersen, L.: Modeling operational risk in financial 
institutions using hybrid dynamic Bayesian networks. Journal of Operational Risk 
vol. 4. 2009. 3-33. p.  

64. Pezier, J.: A Constructive Review of the Basel Proposals on Operational Risk. in: 
Operational Risk – Regulation, Analysis and Management. 49-73. p. FT Prentice 
Hall 2003. 

65. Peters, G. W. – Sisson, S. A.: Bayesian inference, Monte Carlo sampling and 
operational risk. Journal of Operational Risk vol. 1. 2006. 27-50. p.  

66. PSZÁF: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Felügyeleti Tanácsának 
11/2006. számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről. 
2006. www.pszaf.hu   (2008. július) 

67. PSZÁF 2008.: Az új tőkekövetelmény bevezetésének hitelintézeti tapasztalatai. 
PSZÁF hírlevél. 2008. február. 28-34. p. www.pszaf.hu (2011. március) 

68. PSZÁF 2010a.: A tőkemegfelelés belső értékelési folyamata (ICAAP) – Útmutató a 
felügyelt intézmények részére. 2010. november www.pszaf.hu (2011. március) 

69. PSZÁF 2010b.: A bankcsoportoknál lefolytatott 2009-es SREP vizsgálatok főbb 
tapasztalatai. 2010. június 15. www.pszaf.hu (2011. március) 

70. PSZÁF 2010c.: A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SREP) – módszertani 
útmutató. 2010. november www.pszaf.hu (2011. március) 

71. PSZÁF: Kockázati jelentés. 2011. június www.pszaf.hu (2011. július) 

72. Raquin, M: Success Story: Process-Driven Management and Operational Risk 
Management at LCL Le Crédit Lyonnais. 2004. www.fsteurope.com   (2008. 
augusztus) 

73. RMA (2005): The KRI Banking Study. The Risk Management Association 
www.kriex.org  1-32. p.(2007. május) 

74. Scandizzo, S.: Risk Mapping and Key Risk Indicators in Operational Risk 
Management. Economic Notes 2005. vol. 34. 231-256. p.  

75. Scandizzo, S.: Scenario Analysis in Operational Risk Management. In: The 
Advanced Measurement Approach to Operational Risk,  2006. 
http://www.sergioscandizzo.com/papers (2011. március) 

76. Scandizzo, S.: An Operational Disaster. OpRisk&Compliance 2008. June vol. 9. 

77. Shevchenko, P. V. – Wüthrich, M. V.: Operational Risk: Combining Internal Data, 
External Data and Expert Opinions. In: Rethinking Risk Measurement and 
Reporting. Risk Books 2010. megjelenés előtti verzió: 2010. február 16. 
www.cmis.csiro.au/pavel.../OpRiskBayesianCombiningDataSources.pdf (2011. 
március) 

78. Shih, J. – Samad-Khan, A. J. – Medapa, P.: Is the Size of an Operational Loss 
Related to Firm Size? Operational Risk & Regulation 2000. január 

79. Szabolcsné Nikházy Orsolya: Hitelintézeti Szemle 2007. 4. szám 413-425. p.  

80. Taylor, C.: Composite Indicators: Reporting KRIs to Senior Management. The RMA 
Journal 2006. április. www.rmahq.org (2011. július) 



 

 122 

81. Valentiny Pál : Hogyan mérik az ágazati szabályozó szervezetek hatékonyságát. 
Közgazdasági Szemle 2008. október 891-906 p.  

82. Validációs Kézikönyv 2008. www.pszaf.hu (2011. március) 

83. Van den Brink, G. J.: Operational risk: the new challenge for banks. Palgrave 
Macmillan, 2002. 

84. Van Hoose, D.: Assessing Banks’ Cost of Complying with Basel II. Networks 
Financial Institute Policy 2007. 

85. Vigvári András – Lamanda Gabriella – Zsolnai Alíz: Banking Regulation. Lessons 
and Challaneges. Periodica Polytechnica – Social and Management Sciences. 
2008. 55-62.p. 

86. Vinella P. – Jin J.: A Foundation for KPI and KRI. Oprisk&Compliance, 2004. 
November. 

87. Watchorn, E.: Applying a Structured Approach to Operational Risk Scenario 
Analysis in Australia. Australian Prudential Regulation Authority (APRA) 
Working Paper 2007. http://www.apra.gov.au/policy/documents/applying-a-
structured-approach-to-operational-risk-scenario-analysis-in-australia-sept-07.pdf 
(2011. július) 

88. Watchorn, E. – Levy, A.: Developing Busieness Environment and Internal Control 
Factors for Operational Risk Measurement and Management. Information paper 
2008. április. http://www.apra.gov.au/policy/documents/info-paper-developing-
business-environment-and-internal-control-factors-april-2008.pdf (2011. július) 

 
 

 



 

 123 

Mellékletek 

1. sz. Melléklet: Kérdőív a működési kockázatokról79 
 
1. Milyen módszert alkalmaznak a működési kockázat tőkekövetelményének 
meghatározására? 

a. BIA  b. TSA  c. ASA  d. AMA 
 

1.1. Ha kombinálva, részlegesen alkalmaznak több módszert, akkor melyik módszert 
mely területekre alkalmazzák? 
1.2. Tervezik-e a közeljövőben (3-5 éven belül) fejlettebb módszer bevezetését?  
1.3. Csoportszinten alkalmazzák a módszert/módszereket? 
1.4. A működési kockázat tőkekövetelménye hány százaléka az 
össztőkekövetelménynek? 

 
2. Mi motiválta az intézményt választásában? 

a. Anyabank döntése, anyabanki nyomás 
b. Egyszerűbb módszer – méretgazdaságossági szempontok miatt 
c. Egyszerűbb módszer – nem álltunk készen fejlettebb módszerre 
d. Egyszerűbb módszer – alacsonyabb tőkekövetelmény miatt 
e. Fejlettebb módszer – alacsonyabb tőkekövetelmény miatt 
f. Fejlettebb módszer – a kitettség és a tőke pontosabb becslése miatt 
g. Egyéb 

 
3. Mennyire érintette az intézményt váratlanul a működési kockázat megjelenése a 
szabályozásban? (alapul véve 2006-ot) 

a. Korábban nem volt a működési kockázat felmérésére, kezelésére irányuló 
gyakorlat az intézményben. Teljesen új megközelítést vezettünk be. 

b. Volt korábban működési kockázatok kezelésére módszertan, amelyet az üzletágak 
decentralizáltan, saját hatáskörben végeztek:  

i gyűjtöttük a veszteségadatokat  
ii  végeztünk kockázati önértékelést 
iii  alkalmaztunk kockázati indikátorokat 
iv készítettünk szcenárió elemzést 
v a belső ellenőrzés  tevékenysége fedte le a működési kockázatokat 
vi a compliance terület fedte le a működési kockázatokat 
vii  egyéb módon kezeltük a működési kockázatot 

3.b.vii. Ebben az esetben hogyan kezelték? 
 

 
 
 

                                                 
79 A kérdőív elsősorban a hazai nagybankokat célozta. A hazai piac nyolc nagybankja közül hat intézmény 
kitöltötte a kérdőívet. Mellettük 2 kisebb intézmény (egy középbank és egy szakosított hitelintézet), valamint és 
négy – köztük egy működési kockázat kezelés felügyeletében jártas – szakértő is megválaszolta a kérdéseket. A 
kérdőív kitöltése mellett valamennyi esetben mélyinterjúk ra is sor került. 



 

 124 

4. A módszerek implementálása során az alábbiak mennyire jelentettek problémát, 
nehézségeket? (1 – egyáltalán nem jellemző; 2 – kismértékben jellemző; 3 – jellemző; 4 – 
nagyon is jellemző) 

a. Belső szabályzatok átalakítása: 
b. Jogszabályok értelmezése: 
c. Együttműködés az anyabankkal: 
d. Adatok kinyerése a tőkeszámításhoz: 
e. A hitel- és piaci kockázatok esetében megszokott eszközöktől eltérő módszerek, 

megközelítések kialakítása, alkalmazása: 
f. Technikai, informatikai fejlesztések: 
g. Magas költségek: 
h. Szaktudás hiánya: 
i. Korlátozott emberi erőforrások (létszám): 
j. Egyéb: 
4.1. Milyennek értékeli a PSZÁF-fal való kommunikációt? (szaktudás, 
együttműködés) 

 
5. Van-e eltérés a működési kockázat tőkekövetelményének meghatározásában az első és a 
második pillér között? 

a. Igen   b. Nem 
7.1. Mi az eltérés?  
 

6. Önök szerint a működési kockázat vállalása eredményezhet előnyt (többletbevételt, 
magasabb hozamot stb.) az intézmény számára? 

a. Igen   b. Talán c. Nem  d. Nem tudom  
 
7.A költségekkel szemben hogyan értékelik, mekkora hozzáadott értéke van a centralizált, 
fejlett működési kockázatkezelési módszertan bevezetésének?  

a. A bevezetés költségei meghaladják a kockázatkezelés addicionális hasznát. 
b. Az újfajta működési kockázati módszertanok bevezetéséből származó hasznok (pl. 

prevenció, potenciális veszteségek elkerülése) túlmutatnak a módszertan 
bevezetésének költségein. 

c. A bevezetés költségei összhangban vannak a kockázatkezelési hozadékokkal. 
 
8. Önök szerint a működési kockázat megjelenése a szabályozásban inkább pozitívumként 
vagy inkább negatívumként értelmezhető? (több válasz megjelölése is lehetséges) 

a. Inkább pozitívum, mert ez által jelentős veszteségek kerülhetők el. 
b. Inkább pozitívum, mert felhívta a figyelmet olyan kritikus területekre, 

folyamatokra, amelyekre korábban nem figyeltünk. 
c. Inkább pozitívum, mert az újfajta módszertanok előmozdítják a szervezeti 

viselkedés (struktúra, áttekinthetőség, hierarchia, felelősségek stb.) megértését. 
d. Inkább negatívum, mert számos többlet terhet, kiadást jelent az intézmény 

számára. 
e. Nincs jelentősége. 
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9. Elégedettek a hazai – működési kockázatot érintő – jogszabályokkal, a CRD-vel? 
a. Igen, elégedettek vagyunk, mert kellően tágra szabott a lehetőségek tekintetében 

(magas fokú intézményi hatáskör). 
b. Igen, elégedettek vagyunk, mert igazodik a hazai működési környezeti 

sajátosságokhoz. 
c. Igen elégedettek vagyunk, mert figyelembe veszi az intézmény-specifikus 

jellemzőket (profil, tevékenységi körök, méret stb.). 
d. Nem vagyunk elégedettek, mert túl szigorú (szűkre szabott intézményi hatáskör). 
e. Nem vagyunk elégedettek, mert nem veszi figyelembe az intézményi és a 

működési környezeti sajátosságokat. 
9.1. Mi Önök szerint a jelenlegi jogszabály (CRD) legnagyobb előnye, erőssége? 
9.2. Mi Önök szerint a jelenlegi jogszabály (CRD) legnagyobb hiányossága, 
gyengesége? 

 
10. Hogyan történik az Önök intézményében a működési kockázat kezelése? Röviden 
ismertesse az egyes lépéseket! (veszteségadatok gyűjtése, önértékelések, forgatókönyvek, 
külső adatok) 

 
11. Milyen eszközökkel mérik a kockázati étvágyat a működési kockázat esetében? 

a. Kvantitatív eszközökkel    
b. Kvalitatív eszközökkel    
11.1. Kérem röviden, címszavakban részletezze: 

 
12. Az alábbiak közül melyikre támaszkodnak a működési kockázat kezelésében?  

a. Six Sigma80   
b. Lean management81 
c. ITIL 82 
d. COBIT83 
e. Egyéb folyamatmenedzsment eszközök84 
f. Egyik sem 

                                                 
80 A Six Sigma egy olyan üzleti fejlesztési stratégia, mely statisztikai módszerekre alapozva támogatja a 
folyamatos fejlődést, a minőség folyamatos javítását és a profitabilitás növelését. A szolgáltatásnyújtás során 
elkövetett hibák, a működési költségek és az ügyfelek elégedettsége között teremt kapcsolatot. Különböző 
statisztikai módszerekkel megbecsülik az egységenként előforduló hibák számát (például: ha a várakozási idő a 
bankban meghaladja a 10 percet vagy 100.000 tranzakcióból 1 teljesítése a bank hibája miatt nem teljesül), 
melyet a szigma érték reprezentál. Minél nagyobb ez az érték, annál megbízhatóbb a folyamat, annál jobb 
minőségű a szolgáltatás. Mivel a 6 szigmás szintet (99,9997%-os teljesítményszint, maximális hibaarány) 
kevesen tudták teljesíteni, így hamarosan más megközelítések láttak napvilágot, terjedtek el. 
81 A Six Sigma megközelítést váltotta fel a Lean menedzsment, mely az erőforrások felhasználásának 
racionalizálásán (pazarlás, kiegyensúlyozatlanság és túlterheltség megszüntetése) keresztül kívánja biztosítani a 
hatékonyabb működést, a versenyelőnyt. Eszköztára rendkívül széles, a cél minden esetben a problémák 
azonosítása, az okok feltárása és megszüntetése.   
82 Az ITIL (Information Technology and Infrastructure Library) az IT szolgáltatásmenedzsmentre vonatkozó 
best practice-ek gyűjteménye. Ellentétben a COBIT-tal, nem auditálási célokat szolgál, a monitorozási, 
felügyeletei területhez tartozó kérdéseknek csak egy részét tartalmazza. 
83 A COBIT (Control Objective for Information and related Technology) olyan nemzetközi „ajánláscsomag”, 
amely alapjául szolgál az informatikai rendszerek fejlesztésének és biztonságosabbá tételének. Összekapcsolja az 
üzleti és az informatikai nézőpontot, ezáltal támogatja a felső vezetői döntéshozást a folyamatosan változó 
informatikai környezetben, biztosítja a felhasználók számára a megfelelő színvonalú informatikai szolgáltatást és 
lehetővé teszi az informatikához kapcsolódó kontrollpontok kialakítását, egyben támpontot ad az azoknak való 
megfelelés minősítéséhez. A COBIT-hoz hasonló a jelenleg még nem teljesen kidolgozott ISO 27000 
szabványcsalád, melynek való megfelelés esetén az ISO tanúsítványt kap az intézmény.  
84 Olyan egyszerűbb eszközök, mint a folyamat- és kontrolltérképek tartoznak ide. 
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13. Használnak KRI-ket a kockázatkezelésben? 
a. Igen.  b. Nem, de tervezzük alkalmazásukat.  
c. Nem, és nem is tervezzük alkalmazásukat. 

 
14. Mióta alkalmaznak KRI-ket? 

a. 1-3 éve  b. 3-5 éve  c. 5-10 éve  d. régebb óta 
 
15. Hozzávetőlegesen hány darab kockázati indikátort követnek nyomon? 
 a. 0 – 100 db  b. 100 – 300 db  c. 300 – 500 db      

d. 500 – 1.000 db  e.1.000 db felett 
 
16. A kockázati indikátorok közül hozzávetőlegesen hány számít kulcs indikátornak? 
 a. 10 – 20 db  b. 20 – 50 db  c. 50- 100 db  d. 100 db felett  

e. Nem teszünk különbséget indikátor és kulcs indikátor között. 
 
17. Milyen célból alkalmaznak kockázati indikátorokat? (több válasz megjelölése is 
lehetséges) 

a. Mert jogszabályok írják elő alkalmazásukat 
b. A kockázati kitettség változásának nyomon követése céljából 
c. Kritikus területek azonosítására 
d. A kontrollok hatékonyságának mérésére, értékelésére 
e. Kockázati étvágy meghatározása 
f. Vezetői döntéstámogatás céljából 
g. A tőkeszámítás szerves részét képezik az általuk nyert információk 
h. Egyéb  
17.1. Mi a kockázati indikátorok alkalmazásának legnagyobb korlátja? 
17.2. Mi a kockázati indikátorok alkalmazásának legnagyobb előnye? 

 
18. Foglalkoznak a KRI-k visszamérésével, validációjával? 

a. Igen  b. Nem. 
18.1. Milyen eszközöket alkalmaznak a visszamérésre, validálásra? 

 
19.Végeznek KRI alapú benchmarkingot? 

a. Igen, a csoporttagok között. 
b. Igen, külső adatbázis adataihoz viszonyítva. 
c. Igen, HunOR adatokhoz viszonyítva. 
d. Nem. 
 

20.A kockázati indikátorok implementálása, alkalmazása során mennyiben jelentettek, 
jelentenek kihívást az alábbiak? (1 – egyáltalán nem jellemző; 2 – kismértékben jellemző; 3 – 
jellemző; 4 – nagyon is jellemző) 

a. Adatgyűjtés, adatok kinyerése (technikai értelemben): 
b. Adatminőség, megbízhatóság biztosítása: 
c. Adatminőség ellenőrzése: 
d. Változások kezelése, nyomon követhetőség: 
e. Összemérhetőség biztosítása: 
f. Költséghatékonyság: 
g. Tolerancia szintek meghatározása: 
h. Elfogadtatni őket, mint hasznos kockázatmenedzsment eszközök: 
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21. Az alábbiak milyen mértékben jellemzőek a kockázati indikátorokra? (1 – egyáltalán nem 
jellemző; 2 – kismértékben jellemző; 3 – jellemző; 4 – nagyon is jellemző) 

a. Objektivitás:  
b. Kifejező erő: 
c. Előrejelző funkció: 
d. Összehasonlíthatóság: 
e. Stabilitás: 
f. Költséghatékonyság: 
g. Kezelhetőség: 
h. Bonyolultság: 

 
22. Hogyan történik a kockázati indikátorok kialakítása, képzése? 

a. Folyamatok mentén 
b. Szervezeti egységek mentén 
c. A működési kockázat definíciójában meghatározott csoportok mentén 
d. A fentiek valamilyen kombinációja alapján 
22.a. Folyamatalapú az Önök intézménye? Tervezik e megközelítés bevezetését a 
közeljövőben? Hozzávetőleges hány folyamatuk van? 
 

23. Hasznos eszköznek tartja a kockázati indikátorokat a kockázatkezelésben? 
a. Nem. 
b. Csak korlátozottan támaszkodhatunk az általuk nyert információkra. 
c. Kiegészítve más módszerek eredményeit hasznos eszközök. 
d. Teljes mértékben igen. 

 
24. Alkalmas eszköznek tartja a kockázati indikátorokat tőkeszámításra?  

a. Nem. 
b. Csekély mértékben, kizárólag más módszerekkel együtt. 
c. Alkalmas eszközök erre a célra, nagymértékben támaszkodhatunk az általuk nyert 

információkra. 
24.1. Milyen módszerrel veszik figyelembe a KRI-ket a tőkeszámítás során? (pl 
kvalitatív korrekció KRI-scorecard alapján) 
 

25. Együtt működnek-e más szervezeti egységekkel/területekkel a hatékonyabb 
kockázatkezelés érdekében? 

a. Igen, a belső ellenőrzéssel. 
b. Igen, a compliance területtel. 
c. Igen, az egyéb kockázatkezelésért felelős területekkel. 
d. Igen, egyéb területekkel, pl:  
e. Nem. 

 
26. A belső ellenőrzéssel/compliance-szel való együttműködés milyen formában zajlik? 

a. Eseti jellegű, egyoldalú kommunikáció, információkérés 
b. Rendszeres konzultációk, megbeszélések, egyeztetések 
c. Összehangolt együttműködés, kétoldalú kommunikáció, melynek keretében a 

belső ellenőrzés is figyelembe veszi éves munkaterve kialakítása során a működési 
kockázat kezelés tapasztalatait. 

d. A belső ellenőrzés éves ellenőrzési tervének, jelentéseinek értékelése, ezek alapján 
saját munkaterv kialakítása 
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27. Ön szerint a felelős belső irányítás (kockázatkontroll, compliance és belső ellenőrzés) 
kulcs feltétele a működési kockázatok kezelhető keretek között tartásának? 

a. Igen.    
b. Ebből a szempontból csekély jelentősége van a felelős belső irányításnak.  
c. Nem.  
d. Nem tudom. 
 

28. Jellemző-e az Önök intézményében tanácsadói szolgáltatás igénybevétele a működési 
kockázat kezelésért felelős területtől? 

a. Igen, mindháromtól. 
b. Igen, a belső ellenőrzéstől. 
c. Igen, a compliance területtől. 
d. Igen, a működési kockázat kezelésért felelős szervezettől. 
e. Nem. 
f. Nem tudom. 

 
29. A belső ellenőrzés támaszkodik-e az IIA (Institute of Internal Auditors) normákra? 

a. Igen. 
b. Nem kizárólagosan. 
c. Nem. 
d. Nem tudom. 

 
30. Van-e külön működési kockázat kezelésért felelős bizottság? 

a. Igen   b. Nem 
 
31. Ha van, akkor körülbelül hány főből áll? 
 a. 1-2   b. 3-5   c. 5 -10  d.10 fölött 

31.1. Jellemzően kik a tagjai?  
 
32. A működési kockázatkezelésért felelős „szervezet” képes betölteni a neki szánt szerepet? 
Milyen mértékű a támogatottsága, elfogadottsága? 

a. Nem képes betölteni a neki szánt szerepet, kellő támogatottság (pl. felső vezetés 
elkötelezettségének hiánya) hiányában. 

b. Lényegében képes szerepének betöltésére, de az egyes szervezeti egységek, 
üzletágak általi elfogadottsága nem teljes körű. 

c. Képes betölteni a neki szánt szerepet, a felső vezetés támogatottságát „élvezi”, 
elfogadott az intézmény egészében. 

 
 

 
 

 

 


