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A Bázeli Bizottság már egy 1998-ban publikált dokumentumban megállapította,
hogy a megfelelõ mértékû, kellõ idõben nyilvánosságra hozott információ jótékony
hatással van a jól vezetett intézményekre, a befektetõkre és a betétesekre, általában
a pénzügyi stabilitásra.1 E koncepció folytatásának tekinthetõ az új tõkeegyezmény
harmadik pillére, a piaci fegyelmezõ erõ,2 amely a nyilvánosságra hozatali követel-
ményeket foglalja magában. Ezek kiegészítik a minimális tõkekövetelményeket fel-
ölelõ elsõ pillért és a felügyeleti felülvizsgálati folyamat elemeit tartalmazó második
pillért. A piaci fegyelmezõ erõ bevonását – a minimális tõkekövetelmény meghatáro-
zásának választási lehetõsége mellett – elengedhetetlenül fontosnak tartja a Bizott-
ság. Ennek egyik fõ indoka, hogy hasonló méréseket a piaci szereplõk saját maguk is
alkalmaznak. Ez lehetõvé teszi számunkra, hogy a módszerek, valamint az eredmé-
nyek ismeretében maguk is értékelni tudják a partner bankcsoportok/bankok koc-
kázati profilját, illetve az ennek fedezetére rendelkezésre álló tõke megfelelõségét. 

SZÕKE MAGDOLNA

A PIACI FEGYELMEZÕ ERÕ –
A TERVEZETT TÕKEEGYEZMÉNY

HARMADIK PILLÉRE

1 Enhacing Bank Transparency, Basel Committee on Banking Supervision, September 1998.
2 Pillar 3 (Market Discipline), Consultative Document, Basel Committee on Banking Supervision, January 2001.

A harmadik pillérben a Bizottság azokat
a nyilvánosságra hozandó információkra
vonatkozó kulcsfontosságú szemponto-
kat foglalta össze, amelyek szükségesek
a bankcsoportok/bankok tõkehelyzeté-
nek, kockázatainak, kockázatmérési és
kockázatkezelési folyamatainak, vala-
mint a tõkemegfelelésnek az elemzésé-
hez. A nyilvánosságra hozatali követel-
mények teljesítése a bankok számára

vélhetõen nem jelent nagy többletköltsé-
get, hiszen saját maguk számára úgyis
gyûjtik az információkat. A felügyeleti
engedéllyel a tõkekövetelményt a belsõ
mérési módszerek szerint meghatározó
bankoknál annak a többletinformációnak
a költsége, amely a nyilvánosságra hoza-
tali követelményekbõl fakad, megtérül
az alacsonyabb szabályozói tõkeszük-
séglet révén.



2001-ben a nyilvánosságra hozatali kö-
vetelményekre vonatkozóan két doku-
mentum látott napvilágot. A januári ösz-
szefoglaló javaslatot követõ éles kritikák
hozzájárultak ahhoz, hogy a harmadik pil-
lérrel foglalkozó munkacsoport szeptem-
berben egy új, munkaanyagot3 adott ki.
Bár ez nem teljesen kidolgozott, és nem is
tekinthetõ oly formában tényleges terve-
zetnek, mint a januári javaslat, a változta-
tások olyan mértékûek, hogy a továbbiak-
ban érdemes a követelményeket az abban
foglaltak szerint áttekinteni.

ÁLTALÁNOS JELLEMZÕK

A munkacsoport véleménye szerint a
harmadik pillér, a piaci fegyelmezõ erõ
melletti érvek olyan erõsek, hogy szüksé-
gesnek látszik kötelezõ nyilvánosságra
hozatali követelmények meghatározása,
amelyek be nem tartását a felügyeletek-
nek szankcionálniuk kell. A kötelezõ nyil-
vánosságra hozatali követelmények hang-
súlyeltolódást jelentenek a januári javas-
latban foglaltakkal szemben, ahol még
kötelezõ követelményekrõl és erõs ajánlá-
sokról volt szó. A munkacsoport ezzel fél-
retette az erõs ajánlások melletti azon ér-
vet, hogy a felügyeleteknek a különbözõ
országokban eltérõ jogi lehetõségük van
nyilvánosságra hozatali kérdésekben,
egyesek kötelezõ erejû jogszabályokat
bocsáthatnak ki, mások viszont csak aján-
lásokat tehetnek. A szeptemberi munka-

anyag, bár kötelezõ jellegû követelmé-
nyeket tartalmaz, a januári munkaanyag-
hoz képes számottevõen szûkítette a nyil-
vánosságra hozandó információk körét. 

A nyilvánosságra hozatali követel-
ményeket többféleképpen lehet betartani.
Az egyik lehetõség, hogy a felügyeletek
– jogszabályok segítségével – elõírják a
nyilvánosságra hozandó információk kö-
rét és egyéb, a közzététellel kapcsolatos
követelményeket, a felügyelt intézmé-
nyek pedig a jogszabályok által elõírt
vagy a maguk választotta helyen közzé-
teszik az információkat. A másik lehetõ-
ség, hogy a felügyeletek begyûjtik a
szükséges adatokat, információkat, és
ezeket maguk hozzák nyilvánosságra fel-
ügyeleti jelentésekben. 

A nyilvánosságra hozatali követelmé-
nyek megszegése esetén az alkalmazott
szankciók – a felügyeletek eszköztárától
és a konkrét esettõl függõen – az erkölcsi
rábeszéléstõl kezdve a konzultáción át
egészen a pénzbírságig terjedhetnek.
Amennyiben a nyilvánosságra hozatali
követelmények betartása az elsõ pillér
alatti, kedvezõbb súlyozást eredményezõ
módszerek engedélyezéséhez kapcsoló-
dik, a követelmények megszegésének
közvetlen szankcióval kell párosulniuk.
Ez a kívánt módszer alkalmazásának fel-
ügyeleti elutasítását jelenti. A nyilvános-
ságra hozatali követelmények betartása
folyamatos feladat. Mivel a tervezett
egyezmény szerint a fejlettebb módszer-
rõl nem lehet visszatérni a kevésbé fejlett
módszer alkalmazására, a már engedélye-
zett módszer esetén nem az engedély
visszavonása, hanem egyéb szankciók,
például többlet tõkekövetelmény elõírása,
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segíthetik a nyilvánosságra hozatal ki-
kényszerítését.

A tervezet szerint a tõkemegfeleléssel
kapcsolatos nyilvánosságra hozatal nem
azonos a számviteli közzététellel, igaz,
több átfedés van közöttük. A számviteli
vagy más, például tõzsdei szabályok szerint
is a nyilvánosságra hozandó információk
körébe nem tartozó információk esetében, a
bankcsoport/bank vezetése saját maga ha-
tározhatja meg, hogy hol és milyen formá-
ban teljesíti a nyilvánosságra hozatali köve-
telményeket. Megteheti azt a felügyeleti
hatóság részére szolgáltatott információk
nyilvánosságra hozatala révén, vagy az
internetes web oldalon. Lehetõleg azonban
egy helyet kell választani, és biztosítani
szükséges a számviteli szabályok keretében
publikált adatokkal való összefüggések fel-
tárását. Ha a nyilvánosságra hozott infor-
mációkat nem a könyvvizsgáló hitelesíti,
akkor megfelelõ belsõ eljárással kell bizto-
sítani a közölt tények, adatok, folyamatok
bemutatásának hitelességét. A tõkemegfe-
leléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatal
és a számviteli közzététel közötti kapcsolat
konzisztenciájának elõmozdítását, a szám-
viteli közzétételre történõ fokozódó tá-
maszkodást segítheti az együttmûködés
azzal a bizottsággal, amely Nemzetközi
Számviteli Szabványoknak a bankokra vo-
natkozó közzétételi szabványainak (IAS
30) módosításával foglalkozik.

A nyilvánosságra hozandó informá-
ciókkal szemben az egyik legfontosabb
követelmény a lényegesség elve. A Nem-
zetközi Számviteli Szabályok megfogal-
mazásával összhangban lényegesnek te-
kinthetõ egy információ, ha annak elha-
gyása vagy az azzal kapcsolatos téves

közlés az információ felhasználójának
döntését vagy értékelését megváltoztatja
vagy befolyásolja. Az, hogy melyik infor-
máció minõsül lényegesnek, a tõkemegfe-
lelést számító intézmény dönti el. A Bi-
zottság nem kíván semmiféle minimumot
megszabni e tekintetben. 

A kockázatokkal kapcsolatosan általá-
nos követelmény, hogy a bankoknak min-
den típusú kockázatra nézve be kell
mutatniuk a kockázatkezelési céljaikat és
politikáikat, ideértve a stratégiát, a folya-
matokat, a kockázatkezelés felépítését,
szervezeti struktúráját, a kockázatmérési
és jelentõ rendszereket, a fedezeti, illetve
kockázatcsökkentési politikákat, és ezek
hatékonyságának figyelésére vonatkozó
stratégiát és folyamatokat.

A nyilvánosságra hozatali követelmé-
nyek általában (a tõkemegfelelés kivéte-
lével) konszolidáltan, a csoport egészére
értelmezve az anyavállalatot kötelezik.
A tõkemegfelelést a csoporton belül min-
den banknak külön is közzé szükséges
tennie. 

RÉSZLETES SZABÁLYOK

A konszolidációs kör. A piaci szereplõk-
nek érteniük kell, hogy a csoport egyes
tagjait miképpen veszik figyelembe a tõ-
kemegfelelés számításánál. Ezzel kapcso-
latban a nyilvánosságra hozott informá-
ciók között:
• be kell mutatni és meg szükséges ma-

gyarázni a felügyeleti és a számviteli
konszolidációs kör közötti különbséget;

• nyilvánosságra kell hozni a csoporton
belüli tõkeátcsoportosítást korlátozó
tényezõket, lényeges akadályokat;
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• meg szükséges nevezni a felügyeleti
konszolidáció szempontjából a tõke-
megfelelést számító anyavállalatot;

• meg kell nevezni a teljeskörûen kon-
szolidált intézményeket, a tõkerészese-
dés alapján (pro rata) konszolidált vál-
lalkozásokat, azokat, amelyeket levon-
tak a szavatolótõkébõl, továbbá azokat,
amelyektõl a többlet tõkebevonást elis-
merték;

• be szükséges mutatni a biztosító inté-
zeti leányvállalatoknál meglévõ, a sza-
bályozási tõkeszükségletüket meghala-
dó többlettõke nagyságát, amelyet a
bank/bankcsoport szavatolótõkéjébõl
nem vontak le, valamint a biztosítói
többlettõke hatását a bank/bankcsoport
szavatolótõkéjére, és ezt össze kell vet-
ni a biztosító intézetek tõkeszükségle-
tének figyelembevételét célzó másik
két módszer, a konszolidációs módszer
és a levonásos módszer által kapott
eredménnyel;

• szerepeltetni kell azoknak a leányválla-
latoknak vagy jelentõs érdekeltségek-
nek a megnevezését, amelyek nem sze-
repelnek a konszolidációban, és le sem
vonják õket a szavatolótõkébõl, ismer-
tetni szükséges az ezekre a befektetés-
re alkalmazott értékelési módszert (be-
kerülési költség, tõkemódszer vagy
tisztes piaci érték), valamint be kell
mutatni ezeknek a szavatolótõkére
gyakorolt hatását;

• meg szükséges nevezni a konszolidá-
cióban nem szereplõ, a szavatolótõké-
bõl levont olyan leányvállalatokat,
amelyek nem felelnek meg a szabályo-
zás által meghatározott tõkekövetelmé-

nyeknek, és közzé kell tenni az ilyen
tõkehiányok összegét.
Szavatolótõke és a tõkemegfelelés.

A szavatolótõkére vonatkozóan nyilvános-
ságra kell hozni a különbözõ tõkeelemek
legfõbb jellemzõit, ideértve a feltételeket
és a kondíciókat. Az alapvetõ tõke elemeit
tételesen be szükséges mutatni. A járulékos
és kiegészítõ tõke összegét, a szava-
tolótõkébõl történõ levonásokat, valamint
a teljes figyelembe vehetõ szavatolótõkét
be kell mutatni a nyilvánosság számára.

A tõkemegfeleléssel kapcsolatban
nyilvánosságra szükséges hozni a bank
tõkestratégiájának fõ jellemzõit, azt a
módszert, amellyel az üzleti tevékeny-
séghez szükséges tõkenagyságot méri,
ideértve a vészhelyzetekre vonatkozó ter-
vet és más tényezõket. Minden kockázat-
ra, ezen belül a hitelkockázatra, piaci
kockázatra, mûködési kockázatra nézve
meg kell határozni a tõkemegfelelés szá-
mításához alkalmazott módszert (szten-
derd módszer vagy egyéb), valamint a
kockázattal súlyozott eszközökre átszá-
mított kockázati összeget. Konszolidált
alapon és a csoportban szereplõ hitelin-
tézetekre egyaránt közzé szükséges tenni
a tõkemegfelelési rátát és az alapvetõ tõ-
kerátát.

Hitelkockázat. A hitelkockázat szten-
derd módszerénél a legfontosabb köve-
telmények közé tartozik az alábbiak be-
mutatása:
• a tõkemegfelelés számításához alkal-

mazott külsõ minõsítõ ügynökségek, és
exporthitel-biztosítók megnevezése;

• melyik minõsítõt melyik kockázati tí-
pus esetében alkalmazzák;
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• a minõsítõ ügynökségek által adott be-
sorolást, miképp vetítik rá a portfólió-
ban lévõ, hasonló típusú eszközökre;

• a minõsítõ ügynökségek általi besoro-
lások melyik kockázati súlyozási osz-
tálynak felelnek meg;

• minden kockázati súlyozási osztályban
a banki kinnlévõségek és hitelegyenér-
tékesített mérlegen kívüli tételek.
A hitelkockázat belsõ minõsítési mód-

szere esetében nyilvánosságra kell hozni
a felügyeleti jóváhagyást, az azzal kap-
csolatosan megfogalmazott feltételeket,
átmeneti idõszakokat. Minden részport-
fólióra ismertetni szükséges, hogy a saját
kimutatásokat vagy a szabályozási szten-
derdeket használják a veszteségráták és a
kockázati összegek meghatározásánál.
A nyilvánosságra hozatali követelmények
a bevitt adatokra és a kapott eredményre
egyaránt kiterjednek. A minõségi köve-
telmények között:
• ismertetni kell a hitelkockázati para-

méterek fogalmát, valamint azt, hogy a
nem-teljesítés referenciaként elfoga-
dott meghatározásának miképp felel-
tetik meg a belsõ méréseknél használt
fogalmat;

• le szükséges írni a belsõ minõsítési
rendszer felépítését, a belsõ és a külsõ
minõsítések közötti kapcsolatot;

• be kell mutatni a hitelkockázati para-
méterek (nemteljesítési ráták, veszte-
ségráták, kockázati összegek) számítá-
sának és elfogadásának módszereit, a
változókra vonatkozó legfontosabb fel-
tételezéseket; 

• ismertetni szükséges a belsõ minõsíté-
seknek – a tõkemegfelelésen kívüli –
felhasználását a banki folyamatokban;

• be kell mutatni a biztosítékokat érintõ
kockázatkezelést és a hitelkockázat
csökkentésének beszámítását a belsõ
méréseknél;

• ismertetni szükséges a teljes minõsítési
rendszer elfogadásának módszertanát
és a validálás eredményeit.
A mennyiségi követelmények között a

kockázat mérésével kapcsolatosan az
alábbiakat kell közölni:
• a különbözõ módszerek (sztenderd

módszer, belsõ minõsítési alapmódszer
és belsõ minõsítési fejlett módszer)
csoportosításában a teljes kockázat
nagysága, a mérlegen kívüli tételeknél
a hitel-egyenértékessel számolva;

• a nyilvánosságra hozatalkor meglévõ
portfólió elemzése, bemutatva a szuve-
rén, banki és vállalati portfólió együt-
tesére a nemteljesítési kategóriák sze-
rinti teljes kockázat megoszlásását, a
fejlett módszer esetén a súlyozott átla-
gos veszteségrátát és a súlyozott lejára-
tot, valamint a koncentráció miatti ki-
igazítást.
A verifikációval kapcsolatos nyilvá-

nosságra hozatali követelmények:
• Az elõzõ évre nézve, a szuverén, banki

és vállalati portfólió együttesére a
nemteljesítési kategóriák (minimum 6)
szerinti tényleges nemteljesítésekre vo-
natkozó információk bemutatása, ide-
értve az ügyfelek, illetve a partnere
nemteljesítése által érintett teljes koc-
kázati összeget kategóriánként, a ka-
tegóriánkénti nemteljesítési rátát, és a
kategóriánkénti értékvesztést, illetve
kockázati céltartalékképzést.

• Az elõzõ három évre külön nézve, a
szuverén, banki és vállalati portfólió
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együttesére a veszteségkategóriánkénti
(minimum 3) kockázati összegek és a
végsõ megtérülések becslése alapján
számított veszteségráták közlése.

• A szuverén, banki és vállalati portfólió
együttesére hitel-egyenértékesítési ka-
tegóriánként a szerzõdött, de nem
folyósítottt összegek és a becsült hitel-
egyenértékesítési százalékok bemuta-
tása, külön szerepeltetve az év során
nemteljesítõnek minõsített követelések
átlagos hitel-egyenértékesítési száza-
lékát.

• A lakossági portfóliónál várt vesztesé-
gi kategóriánként a lehívott és nem le-
hívott kockázatvállalási összegek köz-
lése.

• Az év során a lakossági hiteleken el-
szenvedett teljes veszteség összegének
bemutatása  lehívott hitelek átlagához
viszonyítva.
A hitelkockázat csökkentése. A hitel-

kockázat csökkentéséhez kapcsolódó mi-
nõségi nyilvánosságra hozatali követel-
mények között szerepel a bank által elfo-
gadott óvadékok fõ típusainak, valamint a
garantõrök és készfizetõ kezességválla-
lók, valamint hitelderivatívát kiíró partne-
rek fõ típusainak az ismertetése, valamint
az egyes fedezetekre vonatkozó koncent-
rációk bemutatása. A hitelkockázat csök-
kentésére vonatkozó mennyiségi nyilvá-
nosságra hozatali követelmények között
szerepel a kockázat csökkentése elõtti tel-
jes kockázatvállalás összege, a mérlegen
belüli beszámítás révén csökkentett koc-
kázatvállalás összege, az óvadékokkal fe-
dezett kockázatvállalások összértéke, a
bankgaranciák és készfizetõ kezességvál-
lalás által biztosított kockázatvállalások

összege, valamint a hitelderivatívák alkal-
mazása révén fedezett kockázatvállalások
összértéke.

Egyéb kockázatok. A banki könyv-
ben lévõ részvények, részesedések ese-
tében minden banknak, függetlenül attól,
hogy a tõkekövetelmény számításához
milyen módszert alkalmaz, a nyilvános-
ságra hozott információkban le kell írnia a
megkülönböztetést a stratégiai/kapcsolati
érdekeltségeknek számító befektetések és
a tõkenyereség elérését célzó befekteté-
sek között. Be szükséges mutatni a rész-
vények, részesedések értékelésére vonat-
kozó számviteli technikákat és értékelési
módszereket. Ismertetni kell a befekteté-
sek névértékét és a tisztes piaci értékét
(fair value), a tõzsdén jegyzett részvények
esetében az elõzõtõl való eltérést, ha az
jelentõs. A befektetéseket típusuk és ter-
mészetük szerinti bontásban is be szük-
séges mutatni, ideértve a közvetlen és
közvetett (például alapok), valamint nyil-
vános és zártkörû befektetések csoporto-
sítást. Emellett közölni kell a befektetések
értékesítésébõl vagy megszüntetésébõl
származó realizált nyereséget, illetve
veszteséget, valamint az értékhelyesbítés-
bõl származó, a járulékos tõkében szerep-
lõ értékelési tartalékban figyelembe vett
összeget. A tõkekövetelmény számításá-
hoz kockázatérzékeny megközelítést al-
kalmazó bankoknak ezen túlmenõen is-
mertetniük kell a felügyeleti jóváhagyást,
és azt, hogy mely portfóliókra alkal-
mazzák a kockázatérzékeny méréseket.
A mennyiségi információk között be
szükséges mutatni a részvények, részese-
dések kockázati összegét a sztenderd
módszer, a belsõ minõsítési módszer és a
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piaci alapú módszer csoportosításban.
Azoknál a befektetéseknél, amelyeknél a
belsõ minõsítés szerinti módszert alkal-
mazzák, be kell mutatni a minõsítési ka-
tegóriánkénti megoszlást. Ahol piaci ala-
pú belsõ modellt alkalmaznak, a bank
módszertanának megfelelõ csoportosítás
szerinti bontást kell ismertetni. Külön
szükséges összegezni azoknak a befek-
tetéseket, amelyek a tõkekövetelmény
szempontjából átmeneti felügyeleti ren-
delkezések alá esnek.

A Bázel II. egyezmény tervezete a tõ-
kekövetelmény számítása szempontjából
külön eljárást ír elõ a hagyományos és a
szintetikus értékpapírosítási ügyletek ese-
tében. Ezek ismertetésétõl eltekintünk,
mivel Magyarországon még nem jött létre
ilyen tranzakció, és még a fogalmak sem
eléggé ismertek.

A piaci kockázatokra vonatkozóan a
sztenderd módszernél a különbözõ kocká-
zatok tõkekövetelményét kell bemutatni,
külön szerepeltetve az opciókét. A belsõ
modelleknél a nyilvánosságra hozatal mi-
nõségi követelményei az alkalmazott mo-
dell jellemzõit, a portfólióra alkalmazott
stressz-tesztet, a felügyeleti jóváhagyást
ölelik fel. A mennyiségi követelmények
között szerepelnek azoknak a portfóliók-
nak a VaR értékekei, amelyekre a belsõ
modellt alkalmazzák, a jelentési idõszak
egészére és az idõszak végére számított
VaR értékekek minimuma, maximuma és
mediánja, továbbá a VaR értékek összeve-
tése a tényleges veszteségekkel és a szél-
sõértékek elemzése.

A mûködési kockázatra vonatkozó
tõkekövetelmény esetében a modell alapú
megközelítésnél a nyilvánosságra hozata-

li követelmények megközelítése hasonlít
a piaci kockázatnál alkalmazotthoz, be
szükséges mutatni a modell fõ jellemzõit,
és közölni kell a tõkekövetelményt az üz-
leti területek szerinti bontásban.

A banki könyv kamatkockázatára
vonatkozóan ugyan a Bázel II. egyez-
mény tervezete nem ír elõ általánosan mi-
nimum tõkekövetelményt, erre – ha szük-
séges – a felügyeleti felülvizsgálati folya-
mat során szükséges meghatározni a tõke-
követelményt. A nyilvánosságra hozandó
információknak tükröznie szükséges,
hogy miképp azonosítja, méri, figyeli és
ellenõrzi a hitelintézet a banki könyvben
lévõ kamatkockázatot, és mi ennek az
eredménye. Be kell mutatni a kamatkoc-
kázat mérésekor alkalmazott feltételezé-
seket és a kamatkockázat mérésének a
gyakoriságát. Ismertetni szükséges a be-
ágyazott opciókkal rendelkezõ modell
portfólióknál alkalmazott tapasztalati és
szubjektív feltételezéseket, ideértve a hi-
telek elõtörlesztését és a látra szóló beté-
tek felvételét. Röviden le kell írni azt a
választott módszert, amely magában fog-
lalja a felügyeleti kamatláb változási
szcenáriót, azaz a párhuzamosan bekövet-
kezõ kamatsokkot vagy az elmúlt hat év
tényleges kamatlábváltozásait. Devizane-
menként be szükséges mutatni a szten-
derd vagy a tényleges kamatlábsokk mér-
tékét. Nyilvánosságra szükséges hozni a
gazdasági érték növekedését vagy csök-
kenését összegszerûen és a szavatoló tõ-
kéhez viszonyítva egyaránt, úgy a növek-
võ, mint a csökkenõ kamatlábak melletti
kamatsokkokra.

Gyakoriság. A javaslatban szereplõ in-
formációkat általában féléves gyakori-
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sággal kell nyilvánosságra hozni. Ennél
ritkább, éves gyakoriság, csak azoknak a
minõségi információknak az esetében le-
hetséges, amelyek viszonylag ritkábban
változnak. Ezek közé tartozik a bank koc-
kázatkezelési céljainak és politikájának
az ismertetése, a jelentõ rendszerek be-
mutatása és a fogalmi meghatározások.
A tõkepiaci közzétételek általában ne-
gyedéves gyakoriságát szem elõtt tartva a
nagy nemzetközileg aktív bankoknak és
más jelentõs bankcsoportoknak (a leány-

bankoknak is) az alapvetõ tõkére vetített
tõkemegfelelésüket, a teljes tõkemegfele-
lési mutatójukat és a szavatolótõke struk-
túrájukat negyedévente szükséges köz-
zétenni. Azok a bankok, amelyeknél a
kockázatok vagy más tételek gyorsan vál-
toznak, javasolt, hogy negyedévente hoz-
zák nyilvánosságra a vonatkozó informá-
ciókat. Általában célszerû, ha a bankok a
lényeges információkat minél hamarabb
közzéteszik.


