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Banki kockázatok 

• Befektetési kockázat 

• Likviditási kockázat 

• Hitelkockázat 

• Kamatkockázat 

• Árfolyamkockázat 

• Lehívási kockázat 



 

 A bank prudens működését 

elősegítő követelmények 

 

 Prudens működés fogalma: 

 Azok a garanciák, amelyek a befektetőknek, az 

ügyfeleknek, magának a banknak a kockázatát 

minimalizálják.  

 



 Követelmények: 

 

1. Fizetőlépesség fenntartása 

• Azonnali fizetőképesség – likviditás 

• Hosszú távú fizetőképesség –szolvencia 

 

2. Saját tőke nagyságának biztosítása, védelme 

 

3. Szavatoló tőke nagyságának biztosítása, 

védelme 



Szavatoló tőke 

 

 Alapvető tőkeelemek: 

• jegyzett tőke 

• tőketartalék 

• eredménytartalék 

• lekötött tartalék 

• általános tartalék 

 

Járulékos tőkeelemek 

• értékelési tartalék 

• alárendelt kölcsöntőke 

 

 



4.  Az általános tartalék képzés követelményének való 
megfelelés:  

• Az adózott eredményből osztalék, részesedés kifizetése előtt 
általános tartalékot kell képezni, mértéke: 10 %. 

• Mentesül a hitelintézet az általános tartalékképzés 
kötelezettsége alól, ha a tőkemegfelelési mutató 12% felett 
van. 

5.  A hitelintézet tőkemeglelésének biztosítása 

  

 Tőkemegfelelési mutató= 

 Szavatoló tőke / Kockázattal korrigált eszközök 
mérlegfőösszege 

 

 megmutatja, hogy a bank kockázattal korrigált eszközeinek 
mérlegfőösszegét milyen mértékben finanszírozza a szavatoló 
tőkéjével. 

 

 



 6. Kölcsönnyújtás kockázatának csökkentése: 

 Hitelek, kölcsönök kiehelyezése előtt a hitelintézet 
megvizsgálja az ügyfele fizetőképességét és a 
felajánlott biztosítékokat 

 

7. Nagykockázat vállalásának mérlegelése: 

1. Nagykockázat: egy ügyfél (ügyfélcsoport) részére 
az összes kockázatvállalás nagysága meghaladja a 
hitelintézet szavatoló tőkéjének 10 %-át. 

2. Egy ügyféllel szembeni kockázat: egy ügyféllel 
(ügyfélcsoporttal) szemben a hitelintézet szavatoló 
tőkéjének 25 %-át meg nem haladó  

 mértékű kockázatot vállalhat. 



8. Kockázati tartalék képzése:  

1. Kockázati céltartalék: hitelezesi, kamat, árfolyam, 

befektetési, ország és egyéb kockázatokból 

keletkező kockázati veszteségekre szolgál. 

Nagyságát a hitelintézet határozza meg.  

 

2. Általános kockázati céltartalék: előre nem látható, 

nem prognosztizálható veszteségek terheinek 

finanszírozására képezik az adózás előtti eredmény 

terhére. 

Nagyságát a hitelintézetekről szóló törvény határozza 

meg:  a korrigált mérlegfőösszeg 1,25 %-a.  



9. Betétbiztosítás intézményének működtetése  
1. Csak a névre szóló betétekre terjed ki. 

2. Önkéntes betét-, illetve intézményvédelmi alapok 

saját kártalanítási szabályzatuk szerint kártérítést 

fizetnek a betéteseknek befagyott betétek után. 

 

10. Az ügyfelek jogainak védelme 

 - ügyfelek tájékoztatása a  szolgáltatásokról, 

feltételekről 

 - banktitok jogintézménye 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 


