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ÉLETKÉPESSÉGI SCORE – A FELÜGYELETI 
TEVÉKENYSÉG KERETRENDSZERE

Vastag László Igazgató
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A FELÜGYELET EVOLÚCIÓJA
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INTEGRÁLT FELÜGYELET

3

2013. október 1. napjával a PSZÁF megszűnésével a hagyományosnak 
tekinthető jegybanki funkciók kiegészültek felügyeleti és 
fogyasztóvédelmi funkciókkal is, így a mikro- és makroprudenciális 
eszközök már egy intézményen belül összpontosulnak.

2014 folyamán megvalósult a szanálási szakterület kialakítása a 
jegybankon belül, melynek révén a problémásnak, de fenntarthatónak, 
gazdasági-stratégiai szempontból kiemeltnek tekinthető intézmények 
hatékony válságkezelése már hazánkban is megvalósul.
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MAKROPRUDENCIA VS. MIKROPRUDENCIA VS. 
SZANÁLÁS

A Magyar Nemzeti Bank alapvető feladata a pénzügyi közvetítőrendszer 
stabilitásának fenntartása. E feladatát a mikro- és makroprudenciális 
felügyelet, valamint a szanálás segítségével látja el.

Makroprudencia

A makroprudenciális felügyelet 
célja:
-fenntartani a pénzügyi 
rendszer egészének stabilitását, 
ami által 
-a pénzügyi források a lehető
leggyorsabban és 
leghatékonyabban áramlanak a 
gazdaság szereplői között,
-nagyban segítve a gazdasági 
növekedést.

Mikroprudencia
A mikroprudenciális 
felügyelet célja:
az egyedi pénzügyi 
intézmények stabilitásának, 
prudens, átlátható és 
hatékony működésének 
biztosítása, amely egyrészt 
hozzájárul a pénzügyi 
rendszer egészének 
stabilitásához, másrészt védi 
a betétesek érdekeit.

Szanálás
A szanálás olyan speciális 
fizetésképtelenségi eljárás, amely a 
pénzügyi intézmény vagy csoport 
átszervezésére, 
szerkezetátalakítására irányul, és az 
intézmény alapvető funkciói 
folyamatosságának biztosítására, a 
pénzügyi közvetítőrendszer 
stabilitásának megőrzésére, 
valamint az intézmény vagy csoport 
egésze vagy egy része 
életképességének helyreállítására 
irányul.
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AZ MNB FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGE

MNB tv. + Ágazati törvényekMNB tv. + Ágazati törvények

Hatósági eljárások 
közös szabályai

Hatósági eljárások 
közös szabályai

Fogyasztó-
védelmi eljárás

Fogyasztó-
védelmi eljárás

Helyszíni ellenőrzés, 
adatszolgáltatás, 
dokumentumok

Helyszíni ellenőrzés, 
adatszolgáltatás, 
dokumentumok

Engedélyezési 
eljárás

Engedélyezési 
eljárás

Piacfelügyeleti 
eljárás

Piacfelügyeleti 
eljárás

Alanyai: az MNB tv. 39. § (1) 
hatálya alá tartozó

szervezetek és személyek 

Alanyai: az MNB tv. 39. § (1) 
hatálya alá tartozó

szervezetek és személyek 

1 2 3a

Intézményi felügyelés 

Folyamatos 
felügyelés

Folyamatos 
felügyelés

Intézmények, 
nyilvános kibocsátók
Intézmények, 
nyilvános kibocsátók

3

3b 4
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AZ INTEGRÁCIÓVAL EGYÜTT JÁRT A FELÜGYELÉSI SZEMLÉLET MEGÚJULÁSA IS

Az elmúlt évek eredményei:
 megújuló módszertan (ellenőrzés vs. 

felügyelet): új eszközök és 
eljárásrendek;

 határozott jogérvényesítés: nem-
prudens intézmények gyors 
kivezetése a piacról;

 jóval szigorúbb bírság- és 
szankcionálási politika;

 aktívabb jogalkotási szerepvállalás;

 erősebb fogyasztóvédelmi szemlélet 
és szerepvállalás;

 „kapuőri” szerep erősítése.
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FELÜGYELETI 
KONVERGENCIA AZ EU-BAN
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AZ EBA TEVÉKENYSÉGE

EBA konvergenciára vonatkozó mandátuma (alapító okirat, CRD, BRRD)
szabályozás és gyakorlat szintjén azonos versenyfeltételek az egész Unióban

• konvergencia = egy folyamat
o cél: összehasonlítható

felügyeleti gyakorlat mely az 
EU-s szabályozásnak megfelel
és konzisztens felügyeleti 
eredményekhez vezet
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AZ EBA ESZKÖZEI ÉS A KÖZÖS SREP KERETRENDSZER FŐ
CÉLJAI

• A felügyelés és a vizsgálati 
eredmények konzisztenciájának és 
minőségének növelése az EU-n belül 
(SSM és nem SSM országokban is)

• Szabályozói keretrendszer 
fejlesztésének támogatása:
oBMA
oLikviditás értékelése

• A felügyeleti, a helyreállítási- és a 
szanálási hatóságok közötti kapcsolat 
kiépítése
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KONZISZTENCIA ÉS RUGALMASSÁG

• Azonos folyamatok az összes intézményre
• Közös scoring rendszer
• Az értékelések azonos megközelítése 

oTőke és likviditás megfelelőség
oAz addicionális követelmények

összehangolása
• Materiális kockázatok értékelésének

hatásköre
• Kvantitatív- és kvalitatív felügyeleti

intézkedések alkalmazása
• Fókusz az intézmény életképességének teljes 

kockázatán
• SREP eredmények felhasználása korai

beavatkozási célokra és az intézmény 
gyengeségének meghatározására
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VIABILITY SCORE – A KÖZÖS 
SCORING RENDSZER
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SCORE TÍPUSOK: KOCKÁZAT ÉS ÉLETKÉPESSÉG

Életképességi score:
az intézmény életképességére ható kockázat nagyságára fókuszál
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ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

o azonos skála minden score-ra: „1” (nincs megfigyelhető kockázat)       „4” (magas 
kockázat)

o „felügyelői megítélés” szerepe:
 célja, hogy támogassa az ítéletet
 nem szükséges, hogy az intézmény teljesítsen minden egyes megfontolást, ami 

az „1”-es score-hoz van rendelve, ahhoz, hogy „1”-es score-t kapjon
„4”-es score jelöli a lehető legrosszabb értékelést (abban az esetben is, ha az 

intézmény pozíciója rosszabb, mint a „4”-es score-hoz rendelt megfontolások)
o összesítés ítélet alapon

 noha a nemzeti implementációkban a CA-k megalkothatják saját 
módszertanukat, (mely esetenként sokkal kidolgozottabb scoring-ot jelent a 
belső céljaik miatt (pl. források tervezése)) a kollégiumi interakciók és 
kommunikáció során az EBA skáláját kell használni

o CA hatásköre dönteni a score-ok intézmény felé történő megosztásáról
 esetleges közzétételi kötelezettségek figyelembe vételével
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KOCKÁZATI SCORE-OK
Életképességi score:

az intézmény életképességére ható kockázat nagyságára fókuszál

Kockázati score:
A jelentős prudenciális hatással járó

kockázatok mértékére fókuszál 
figyelembe véve az inherens 

kockázatokat valamint a 
kockázatkezelést és kontrollt
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INHERENS KOCKÁZAT VS. KONTROLL

A kockázati score-okat a kitettség határozza meg, feltételezve, hogy a kontrollok 
megfelelőek.
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ÉLETKÉPESSÉGI SCORE-OK
Életképességi score:

az intézmény életképességére ható kockázat nagyságára fókuszál

Kockázati score:
A jelentős prudenciális hatással járó

kockázatok mértékére fókuszál 
figyelembe véve az inherens 

kockázatokat valamint a 
kockázatkezelést és kontrollt
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ÉLETKÉPESSÉGI SCORE-OK

 következő 12 hónap tekintetében 

 jelöli annak valószínűségét, hogy felügyeletei intézkedéseket kell tenni

 jelölik annak valószínűségét, hogy korai beavatkozási lépéseket kell tenni, és trigger szintként funkcionál

 felügyelői megítélés alapján kell kijelölni



18 |

TELJES SREP SCORE

Életképességi score:
az intézmény életképességére ható kockázat nagyságára fókuszál

Kockázati score:
A jelentős prudenciális hatással járó

kockázatok mértékére fókuszál 
figyelembe véve az inherens 

kockázatokat valamint a 
kockázatkezelést és kontrollt
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TELJES SREP SCORE

 a teljes SREP score támogatja az összesített  értékelést

 az összes SREP elem értékeléséből fakadó megállapítások összegzése, 
figyelembe véve:

! A kockázatokat melyekkel az intézmény szembenéz(het)
! Annak a valószínűségét, hogy az intézmény vállalatirányítási-, 

belső kontrol hiányosságai és/vagy üzleti modellje vagy
stratégiája súlyosbíthatja vagy csökkentheti ezeket a 
kockázatokat, vagy hatására új kockázati forrásokkal nézhet 
szembe a bank

! Az intézmény szavatoló tőkéje és likviditási forrásai megfelelő és 
megbízható fedezetet biztosítanak e ezeknek a kockázatoknak

FONTOS!

ᴪSREP elemek kombinációja csökkentő vagy 
növelő hatással lehet más elemek 
gyengeségére/erejére

ᴪlehetséges pozitív vagy negatív interakció az 
elemek között:

→ erős tőkepozíció csökkentő tényező
lehet likviditási és finanszírozási 
területen azonosított bizonyos 
megfontolások terén

← gyenge tőkepozíció erősítheti a 
likviditási és finanszírozási területen 
azonosított bizonyos megfontolásokat

score Felügyelői megítélés

1 Jelentéktelen…

… kockázatot jelent az intézmény 
életképességére

2 Alacsony…

3 Közepes…

4 Magas…

F Az intézmény csődhelyzetben van vagy valószínűleg csődbe jut.

X Közvetlen kockázat az intézmény életképességére

X Az intézmény a BRRD 32.cikk(4) szerinti ‚failing’ or ‚likely to fail’ meghatározásnak eleget tesz

X CA kapcsolatba lép a szanálási hatósággal 
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SREP FOLYAMAT
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KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!


