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1. Szabadon választható téma. 

Témavezető: A tanszék bármelyik oktatója. 

A téma rövid leírása: Ha egy hallgató tetszőleges pénzügyi matematikai vagy biztosítási 

matematikai téma iránt érdeklődik, akkor témavezetőnek választhatja azt a szakembert, aki ehhez 

ért, és ebben segítséget tud neki nyújtani. 

Ajánlott irodalom: a hallgató és a témavezető megállapodása alapján. 

Ajánlott szakirányok: mindegyik. 
 

 

2. Klinikai vizsgálatok aktuáriusi kapcsolatai (foglalt) 

Témavezető: Arató Miklós  (arato”at”math.elte.hu).  

A téma rövid leírása:  

A szakdolgozatban be kellene mutatni egyes betegségek és az ehhez kapcsolódó klinikai 

vizsgálatok biztosítási és aktuáriusi vonatkozásait (kockázatelbírálás, díjszámítás és tartalékolás). A 

vizsgálat másik tárgya az lenne, hogy amennyiben egyes biztosításokba beépítenek ingyenes 

lehetőséget a szűrésekre akkor az milyen hatással lehet a túlélési valószínűségekre és ezzel magára 

a biztosításra is. A szakdolgozónak példaszámításokon keresztül kell bemutatni a különböző 

hatásokat. 

Ajánlott irodalom: Murthy A, Dixon A, Mossialos E. Genetic testing and insurance. Journal of the 

Royal Society of Medicine. 2001;94(2):57-60. 

Bruce S. Pyenson, Marcia S. Sander, Yiding Jiang, Howard Kahn and James L. Mulshine, An 

Actuarial Analysis Shows That Offering Lung Cancer Screening As An Insurance Benefit Would 

Save Lives At Relatively Low Cost, Health Aff April 2012 vol. 31 no. 4 770-779, 

doi:10.1377/hlthaff.2011.0814 

Armstrong, K., Weber, B., FitzGerald, G., Hershey, J. C., Pauly, M. V., Lemaire, J., Subramanian, 

K. and Asch, D. A. (2003), Life insurance and breast cancer risk assessment: Adverse selection, 

genetic testing decisions, and discrimination. Am. J. Med. Genet., 120A: 359–364. doi: 

10.1002/ajmg.a.20025 

Ajánlott szakirányok: aktuárius. 
 

3. Triangle-free Reserving (Nem-élet károk tartalékolása kifutási háromszögek alkalmazása 

nélkül) (foglalt) 

Témavezető: Pónuzs Róbert  

A téma rövid leírása:  

Az általános nem-élet tartalékolási technikáknál az egyedi károkra jellemző információk az 

információ sűrítés során elvesznek, az eredmények csak portfolió szinten értelmezhetőek, így az 

egyedi károk szintjén az eredményeket nehéz értelmezni. A szakdolgozatban a károkat Monte-Carlo 

módszerrel kell modellezni, és az eredményeket össze kell vetni a kifutási háromszögek 

segítségével kapott tartalékokkal. 

Ajánlott irodalom: 
Pietro Parodi (2014). Triangle-free reserving A non-traditional framework for estimating reserves 

and reserve uncertainty - Abstract of the London discussion . British Actuarial Journal, 19, pp 219-

233. doi:10.1017/S1357321713000354 

Parodi, P. (2012). Triangle-free reserving: A non-traditional protocol for estimating reserves and 

reserve uncertainty. Proceedings of GIRO 2012. 

KORN, Uri. A Frequency-Severity Stochastic Approach to Loss Development. In: Casualty 

Actuarial Society E-Forum, Spring 2015. 

Ajánlott szakirányok: aktuárius. 

http://content.healthaffairs.org/search?author1=Bruce+S.+Pyenson&sortspec=date&submit=Submit
http://content.healthaffairs.org/search?author1=Marcia+S.+Sander&sortspec=date&submit=Submit
http://content.healthaffairs.org/search?author1=Yiding+Jiang&sortspec=date&submit=Submit
http://content.healthaffairs.org/search?author1=Howard+Kahn&sortspec=date&submit=Submit
http://content.healthaffairs.org/search?author1=James+L.+Mulshine&sortspec=date&submit=Submit


 

4. Biztosítók pénzügyi helyzetének különböző megközelítései 

Témavezető: Hanák Gábor (Gabor.Hanak”at”kpmg.hu)  

A téma rövid leírása:  

Időszerű téma lehet annak megvizsgálása, hogy hogyan viszonyul egymáshoz egy biztosító 

pénzügyi helyzetének alábbi két alapon történő felmérése: 

1. a Szolvencia 2 szabályai szerint 

2. abban az esetben, ha bizonyos eseteket kivéve szintén a fenti szabályokat alkalmazzák, azonban 

ezekben a bizonyos esetekben mások a feltételezések. Kiemelten érdekes lenne azt megnézni, hogy 

hogyan hat a szerződés határainak gazdasági (saját vagyis nem szabályozói) megközelítésű 

értékelése. Ez nem pusztán azért igényel vizsgálatot, mert adott esetben számszerűen kimutatná a 

két értékelés közti különbséget, hanem meg lehetne vizsgálni azt, hogy milyen az alábbi két tényező 

"trade-off"-ja, vagyis melyik tényező viszi a prímet: 

Ha a szerződés határokat bizonyos körben kitoljuk, miközben feltételezzük, hogy a kérdéses 

állományunk alapvetően nyereséges, akkor 

a)      az S2 tartalék lecsökken, a szavatoló tőke megnő 

b)      az SCR megnő 

Kérdés tehát, hogy melyik hatás az erősebb, és a saját feltevések használata merre viszi a 

tőkemegfelelést az S2 szabályok alkalmazásához képest. 

Természetesen ezt számos tényező befolyásolhatja, pl. a portfolió nyereségessége, kockázati 

összetétele. 

Ajánlott irodalom: 
Szolvencia 2 szabályozás 

Frédeéric Planchet, Quentin Guibert, Marc Juillard, Measuring uncertainty of solvency coverage 

ratio in ORSA for non-life insurance, Eur. Actuar. J. (2012) 2:205–226, DOI 10.1007/s13385-012-

0051-7 

Wagner, J. and Zemp, A. (2012), COMPARISON OF STAKEHOLDER PERSPECTIVES ON 

CURRENT REGULATORY AND REPORTING REFORMS. Risk Management and Insurance 

Review, 15: 225–254. doi: 10.1111/j.1540-6296.2012.01218.x 

Susan Dreksler, Jerome Kirk and Jonathan Piper, Solvency II Technical Provisions – what actuaries 

will be doing differently, British Actuarial Journal / Volume 18 / Issue 03 / September 2013, pp 

523-545 

Ajánlott szakirányok: aktuárius. 
 

5. Csoportos biztostások aktuáriusi kérdései 

Témavezető: Koltai László (laszlo.koltai.dr”at”gmail.com)  

A téma rövid leírása:  

Csoportos biztosítások esetében a díj megállapítás része a csoport méretétől függő kedvezmény 

alkalmazása. Ezt indokolhatják a káringadozásnak a méret növekedésével csökkenő relatív mértéke, 

a költségek jellege és a biztosítottak informáltsága arról, hogy ők biztosítottak. A szakdolgozatban e 

témát kell körüljárni (pl. mi egyéb befolyásolhatja még a csoportmérettől függő tarifát) és konkrét 

kedvezmény rendszert kialakítani. A feladat része annak elméleti körüljárása, hogy a kis csoport 

méret miatt várható nagyobb káringadozás fedezete mennyire díjképzési illetve szavatolótőke 

szükségleti kérdés. 

Ajánlott irodalom: 
Roland McDevitt, Jon Gabel, Ryan Lore, Jeremy Pickreign, Heidi Whitmore and Tina Brust, Group 

Insurance: A Better Deal For Most People Than Individual Plans, Health Affairs, 29, no.1 

(2010):156-164, http://content.healthaffairs.org/content/29/1/156.full.html 

Mark V. Pauly , Overinsurance and Public Provision of Insurance: The Roles of Moral Hazard and 

Adverse Selection, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 88, No. 1 (Feb., 1974), pp. 44-62 

J. David Cummins, B.D. Smith, R.N. Vance, J.L. Vanderhel, Risk Classification in Life Insurance 

Springer Science & Business Media, 2013. - 336 pl 

William F. Bluhm, Group Insurance, ACTEX Publications, 2012 - 887 pp 

http://content.healthaffairs.org/content/29/1/156.full.html


Ajánlott szakirányok: aktuárius. 

 
 

 

6. Lévy-folyamatok korrelációstruktúrái 

Témavezető:  Backhausz Ágnes (agnes”at”cs.elte.hu).  

A téma rövid leírása:  

A téma középpontjában az a kérdés áll, hogy egymással korreláló Lévy-folyamatokban a 

korrelációstruktúra hogyan függ az együttes eloszlást szabályozó feltevésektől és paraméterektől. A 

feladat egyrészt számítógépes szimulációk készítése (például R vagy matlab környezetben), a kapott 

eredmények bemutatása és elemzése, illetve a kapcsolódó szakirodalom feldolgozása. Az egyes 

pénzügyi alapfolyamatok közötti korrelációstruktúra, illetve annak változása is kulcsfontosságú 

lehet bizonyos összetett pénzügyi termékek (például CDO-k) árazásánál. Ez is jelenthet motivációt 

a Lévy-folyamatok korrelációstruktúrájának megértéséhez.  

Ajánlott irodalom: 

[1] Kyprianou, A. E., W. Schoutens, and P. Wilmott (Eds.). Exotic Option Pricing and Advanced 

Lévy Models. Wiley, 2005.  

[2] E. Eberlein and D.B. Madan, On correlating Lévy processes. The Journal of Risk 13 (1) (2010), 

3-16.  

[3] W. Schoutens, Lévy processes in finance: pricing financial derivatives. Wiley, 2003. 

Ajánlott szakirányok: kvantitatív pénzügy. 
 

7. Malliavin Calculus for Financial Modelling (jelenleg foglalt) 

Témavezető:  Márkus László (markus”at”cs.elte.hu) 

A téma rövid leírása:  

A hallgató feladata a Malliavin kalkulus alapjainak és ezek segítségével folytonos diffúziós 

eszközármodellben a görögök egy számítási lehetőségének bemutatása. Ugró eszközár folyamatok 

Lévy sűrűsége becslésének kidolgozása a Malliavin-Thalmaier formula segítségével és ennek 

segítségével "görörgök" számítása ugró folyamatokra már önnálló, akár publikálható eredményt 

jelent.  

Eulalia Nualart jegyzete  

Arturo Kohatsu-Higa Malliavin kalkulus a pénzügyi mat.-ban 

Malliavin kalkulus és ugró folyamatok statisztikája 

Malliavin/Thalmaier formula sűrűségfüggvény becslésére 

Ajánlott irodalom: 

[1] Miquel Montero, Arturo Kohatsu-Higa, Malliavin Calculus applied to finance, Physica A: 

Statistical Mechanics and its Applications, Volume 320, 15 March 2003, Pages 548-570, ISSN 

0378-4371, http://dx.doi.org/10.1016/S0378-4371(02)01531-5. 

[2] José M. Corcuera, Arturo Kohatsu-Higa, Statistical Inference and Malliavin Calculus, Seminar 

on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VI, Volume 63 of the series Progress in 

Probability pp 59-82 

[3] A. Kohatsu-Higa and Kazuhiro Yasuda, Estimating Multidimensional Density Functions Using 

the Malliavin–Thalmaier Formula, SIAM Journal on Numerical Analysis 2009 47:2, 1546-1575 

Ajánlott szakirányok: kvantitatív pénzügy. 
 

8. Információbővítés figyelembevétele hitelkockázati modellekben (jelenleg foglalt) 

Témavezető:  Márkus László (markus”at”cs.elte.hu) 

A téma rövid leírása:  

A redukált modellek a bedőlést egy pontfolyamat (gyakran Poisson- vagy Cox-folyamat) első 

ugrásának feltételezik, ezért a csőd időpontját egy teljesen elérhetetlen megállási időnek tekintik. 

Ezzel elkerülhető, hogy a rövid lejáratú termékeknél az előrejelezhető csődidő miatt a hozamfelár 0-

körüli értéket vegyen fel. Az ilyen modellek - a struktúráltakkal ellentétben - csak a kereskedésben 

elérhető információkat használják fel ("incomplete information"), ezért nem adnak választ arra a 

https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9vy_process
https://en.wikipedia.org/wiki/Collateralized_debt_obligation
http://www.math.wisc.edu/~kurtz/NualartLectureNotes.pdf
http://www.ritsumei.ac.jp/~khts00/papers/Malliavin.pdf
http://www.ritsumei.ac.jp/~khts00/papers/Corcuera.pdf
http://www.ritsumei.ac.jp/~khts00/papers/kohatsuyasuda.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/S0378-4371(02)01531-5


kérdésre, hogy miért következett be a csőd. Előnyük viszont, hogy nagyon könnyen illeszthetők az 

empirikus teszt során. Ezzel szemben a struktúrált modellek a vállalatnál elérhető információkra 

épülnek, így elvileg megbízhatóbbak, azonban kalibrálásuk jóval nehezebb. A redukált modelleket 

azonban megfelelő filtrációk mellett vizsgálhatjuk struktúráltként is, ötvözve a két megközelítés 

előnyeit. 

Reduced form modelling for credit risk 

Credit Risk 

Credit Risk Models with Incomplete Information 

 Ajánlott irodalom: 

1] T. Aven: A theorem for determining the compensator of a counting process, Scandinavian 

Journal of statistics, 12: 69-72, 1985. 

[2] A. B´elanger, S.E. Shreve, D. Wong: A general framework for pricing credit risk, Mathematical 

Finance, 14: 317-350, 2004. 

[3] T. Bielecki, M. Rutkowski: Credit Risk: modeling, Valuation and Hedging. Springer-Verlag, 

Berlin Heidelberg New York, 2002. 
  

9. A hitelkockázat struktúrális modelljei (jelenleg foglalt) 

Témavezető:  Márkus László (markus”at”cs.elte.hu) 

A téma rövid leírása:  

Ez a metodológia közvetlenül a hitelfelvevő gazdasági fundamentuymainak figyelembevételén 

alapul, mint például a vállalat tőkestruktúrája stb., és ennek figyelembevételével kísérli meg a 

hitelesemények (csőd) leírását. A strukturális modellezés fő koncepciója szerint, ha a vállalat 

összesített értéke egy csődkiváltó határt ér el, akkor bekövetkezik a csőd. A csődkiváltó határ 

valamilyen görbével, vagy véletlenszerűen változó határ esetén esetleg egy sztochasztikus 

folyamattal adott. Az értékfolyamat és a határgörbe/folyamat ismeretében sem mindig könnyű 

megadni a csődidőpont eloszlását. Együttes csődök esetén pedig az értékfolyamatok összefüggési 

struktúrájának a szerepe tisztázandó. Külön érdekes a többfaktoros modell illetve a sztochasztikus 

korrelációval rendelkező értékfolyamatok esete.  

Bielecki, Jeanblanc, Rutkowski: Hitelkockázat 

Abel Elizade: Strukturális modellek 

Damiano Brigo: Hitelkockázat és bedőlés 

Ajánlott irodalom: 

[1] Acharya, V., and Carpenter, J., 2002, “Corporate Bond Valuation and Hedging with 

Stochastic Interest Rates and Endogenous Bankruptcy,” Review of Financial Studies 

15, 1355-1383. 

[2] Acharya, V., Huang, J. Z., Subrahmanyam, M., and Sundaram, R., 2000, “Costly 

Financing, Optimal Payout Policies and the Valuation of Corporate Debt,” Working 

Paper, NYU. 

[3] Altman, E., and Eberhart, A., 1994, “Do priority provisions protect a bond-holder’s 

investment?,” Journal of Portfolio Management 20, 67-75. 

Ajánlott szakirányok: kvantitatív pénzügy. 
 

10. Véletlen mezők "path"-függő derivatívák árazásához (jelenleg foglalt) (jelenleg foglalt) 

Témavezető:  Márkus László (markus”at”cs.elte.hu) 

A téma rövid leírása:  

Egy több időpontbeli (akár a teljes "path" diszkrét idejű megfigyelései) alaptermékártól függő 

származtatott követelés árazásához egy érdekes megközelítés az alapfolyamat többszöri 

megfigyelését egyetlen többváltozós folyamat egyszeri megfigyeléseként interpretálni, és így a 

"path"-függő származtatott követelést európai típusúként kezelni. A legegyszerűbb modellnek az 

tűnik, ha a Wiener-folyamatot a Brown lepedővel helyettesítjük. Az ázsiai opció ilyen árazása 

érdekes új kísérlet, hallgatói iníciatíva alapján. 

Dalang: Brown lepedő 

Davar Khosnevisan Előadások a Brown lepedőről 

http://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/jeanblanc/pubs/jl_reduc.pdf
http://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/jeanblanc/conferences/lisbon.pdf
http://www.ieor.berkeley.edu/~xinguo/papers/II.C.2.pdf
http://www.maths.univ-evry.fr/pages_perso/jeanblanc/conferences/lisbon.pdf
ftp://ftp.cemfi.es/wp/06/0606.pdf
http://www.damianobrigo.it/unit3essex.pdf
http://mathaa.epfl.ch/~rdalang/articles/cime_dalang.pdf
http://www.math.utah.edu/~davar/UW/notes.pdf


 Ajánlott irodalom: 

[1] Dalang, R.C., Walsh, J.B. (1992): The sharp Markov property of the Brownian 

sheet and related processes. Acta Math. 168, 153–218. 

[2] Dalang, R.C., Walsh, J.B. (1993): Geography of the level sets of the Brownian 

sheet. Probab. Th. Rel. Fields 96, 153–176. 

[3] Khoshnevisan, D., Shi, Z. (1999): Brownian sheet and capacity. Annals Probab. 

27, 1135–1159. 

Ajánlott szakirányok: kvantitatív pénzügy. 
 

11. A Heston-modell diszkretizálása (jelenleg foglalt) 

Témavezető:  Márkus László (markus”at”cs.elte.hu) 

A téma rövid leírása:  

Az eszközármodellek között az egyik legnépszerűbb sztochasztikus volatilitás modell a Heston-

modell. Ennek hatékony számítógépes szimulációjához megfelelően kell ismerni a diszkrét idejű 

mintavétel eloszlásbeli tulajdonságait, különös tekintettel az összefüggési struktúrára. Ennek 

ismerete mellett is nehéz feladat ilyen tulajdonságú valváltozók gyors generálása a szimulációhoz. 

SzDE-k numerikus megoldási módszerei 

Euler és Milstein séma 

A Heston modell 

Egy hatékony diszkretizációs séma a Heston modellre 

Ajánlott irodalom: 

[1] Kloeden, P.E., and E. Platen (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential 

Equations. New York, NY: Springer. 

[2] Glasserman, P. (2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. 

New York, NY: Springer. 

[3] Kahl, C., and P. Jackel (2006). Fast Strong Approximation Monte-Carlo 

Schemes for Stochastic Volatility Models. Quantitative Finance, Vol. 6, No. 

6. 

Ajánlott szakirányok: kvantitatív pénzügy. 
 

12. Lévy folyamatok diszkretizálása (jelenleg foglalt) 

Témavezető:  Márkus László (markus”at”cs.elte.hu) 

A téma rövid leírása:  

Az ugró eszközármodellek legtöbbje valamilyen időben folytonosan zajló Lévy folyamat 

exponenciálisán alapul. Az árak megfigyelése azonban csak diszkrét időben történhet, ezért a 

modell illesztéséhez, a kalibráláshoz megfelelően kell ismerni a diszkrét idejű mintavétel 

eloszlásbeli tulajdonságait, különös tekintettel az összefüggési struktúrára. A megfelelő becslés 

meghatározása nem egyszerű, és nem is teljes körűen megoldott feladat. A becslés megfelelő, gyors 

implementálása ugyancsak komoly erőfeszítést igényel, csakúgy mint a folyamat hatékony 

számítógépes szimulációja. 

Lévy folyamatok a pénzügyben 

Lévy folyamattal generált SzDE megoldások diszkretizációja 

Lévy folyamattal generált SzDE megoldások optimális szimulációja 

Ajánlott irodalom: 

[1] S. Asmussen and J. Rosinski, Approximations of small jumps of L´evy 

processes with a view towards simulation, J. Appl. Probab., 38 (2001), 

pp. 482–493. 

[2] O. Barndorff-Nielsen, Processes of normal inverse Gaussian type, Finance 

Stoch., 2 (1998), pp. 41–68. 

[3] N. Bruti-Liberati and E. Platen, Strong approximations of stochastic 

differential equations with jumps, J. Comput. Appl. Math., 205 (2007), 

pp. 982–1001. 

Ajánlott szakirányok: kvantitatív pénzügy. 

https://people.kth.se/~szepessy/sdepde.pdf
http://www.frouah.com/finance%20notes/Euler%20and%20Milstein%20Discretization.pdf
http://www.bacheliercongress.com/2010/talks/Sat/Thompson/bfs070Hanson.pdf
http://www.math.elte.hu/probability/markus/www.atlantis-press.com/php/download_paper.php?id=22671
https://www.ams.org/notices/200411/fea-applebaum.pdf
http://www.ritsumei.ac.jp/~khts00/papers/kht_17_02_10.pdf
http://www.ritsumei.ac.jp/~khts00/papers/KOT_30_11_2012.pdf


 

13. Atlasz modell 

Témavezető:  Prokaj Vilmos (prokaj”at”cs.elte.hu) 

A téma rövid leírása:  

A szakdolgozat célja a vonatkozó irodalom áttekintése. 

Ajánlott irodalom: 

[1] Ichiba T, Papathanakos V, Banner A, Karatzas I and Fernholz R (2011), "Hybrid Atlas models", 

Ann. Appl. Probab.. Vol. 21(2), pp. 609-644. 

[2] Banner AD, Fernholz R and Karatzas I (2005), "Atlas models of equity markets", Ann. Appl. 

Probab.. Vol. 15(4), pp. 2296-2330. 

[3] Fernholz R (2001), "Equity portfolios generated by functions of ranked market weights", 

Finance Stoch.. Vol. 5(4), pp. 469-486. 

Ajánlott szakirányok: kvantitatív pénzügy. 
 

14. Érzékenység számítás Malliavin kalkulussal 

Témavezető:  Prokaj Vilmos (prokaj”at”cs.elte.hu) 

A téma rövid leírása: 

Egy származtatott termék árának függése a különböző model paraméterektől fontos mennyiség a 

pénzügyi matematikában. Ezeknek az érzékenységeknek a számítása a legegyszerűbb modellektől 

eltekintve Monte-Carlo módszerekkel történik.  A naív numerikus deriválás helyett bizonyos 

modellekben lehet ügyesebben is számolni. A szakdolgozat célja a vonatkozó irodalom áttekintése. 

Lehetőség van a megismert módszerek implementálására, hatékonyságuk numerikus vizsgálatára. 

Ajánlott irodalom: 

[1] Fourni\'e, E., Lasry, J.-M., Lebuchoux, J., and Lions, P.-L. (2001). Applications of Malliavin 

calculus to Monte-Carlo methods in finance. II. Finance Stoch., 5(2):201–236. 

[2] Fourni\'e, E., Lasry, J.-M., Lebuchoux, J., Lions, P.-L., and Touzi, N. (1999). Applications of 

Malliavin calculus to Monte Carlo methods in finance. Finance Stoch., 3(4):391–412. 

Ajánlott szakirányok: kvantitatív pénzügy. 
 

15. Benfentes információ modellezése filtráció bővítéssel 

Témavezető:  Prokaj Vilmos (prokaj”at”cs.elte.hu) 

A téma rövid leírása: 

Matematikailag a benfentes információt, azaz az árfolyam alakulására vonatkozó plusz 

információt, filtráció bővítéssel lehet modellezni. A filtráció bővítésével az árfolyamat 

szemimartingál felbontása megváltozhat. Ennek eredményeként benfentes kereskedő által elérhető 

utility magasabb lehet, mint a közönséges befektető által elérhető. Bizonyos esetben, de nem 

mindig, arbitrázs lehetőség is kialakulhat. A szakdolgozat célja a vonatkozó irodalom áttekintése, 

az árfolyamat felbontásának kiszámítása egyszerű modellekben, ill. bizonyos típusú bővítések 

esetében. 

Ajánlott irodalom: 

[1] Amendinger, J., Imkeller, P., and Schweizer, M. (1998). Additional logarithmic utility of an 

insider. Stochastic Process. Appl., 75(2):263–286. 

[2] Imkeller, P., Pontier, M., and Weisz, F. (2001). Free lunch and arbitrage possibilities in a 

financial market model with an insider. Stochastic Process. Appl., 92(1):103–130. 

[3] Imkeller, P. (2003). Malliavin’s calculus in insider models: additional utility and free lunches. 

Math. Finance, 13(1):153–169. Conference on Applications of Malliavin Calculus in Finance 

(Rocquencourt, 2001). 

Ajánlott szakirányok: kvantitatív pénzügy. 
 

16. Élettartam eloszlások biztosítási modellekben (foglalt) 

Témavezető: Kováts Antal  

A téma rövid leírása:  



Az aktuárius irodalomban jelentős hagyománya van a megbízhatóságelmélet alkalmazásának. A 

szakdolgozatban az alkalmazásokat új területekre is ki kell terjeszteni. A feladatok: 

Eloszlások illesztése kárrendezéssel kapcsolatos véletlen időkre. 

Fiatalodó eloszlások jellemzése. 

Fiatalodó eloszlásokra vonatkozó hipotézisvizsgálatok. 

Ajánlott irodalom: 
[1] E. Straub (1971). Application of Reliability Theory to Insurance . ASTIN Bulletin, 6, pp 97-107 

doi:10.1017/S0515036100010825 

[2] Barlow, R.E. & Proschan, F. (1975). Statistical Theory of Reliability and Life Testing. 

Probability Models. Holt, Rinehart & Winston, New York. 

[3] Michel Denuit, Jan Dhaene, Marc Goovaerts, Rob Kaas, Actuarial Theory for Dependent Risks: 

Measures, Orders and Models, John Wiley & Sons, 2006, 458 pp. 

Ajánlott szakirányok: aktuárius. 
 

17. Katasztrófa biztosítások tőkeszükséglete (foglalt) 

Témavezető: Kováts Antal  

A téma rövid leírása:  

A katasztrófa biztosítások fontos szerepet játszanak a Szolvencia 2 szabályozásban. Senki nem 

vitatja, hogy ezek múvelése jelentős tőkét igényel, azonban a szabályozás módját több kritika is 

érte. A szakdolgozónak az alábbi területeket kell áttekinteni és a következő feladatai lennének. 

A katasztrófák miatti tőkeszükséglet számítása a Szolvencia 2 szerint. 

A számításokat meghatározó matematikai modellek ismertetése. 

Egyes szorzófaktorok vizsgálata hazai árvíz adatok alapján. 

Ajánlott irodalom: 
[1] A BIZOTTSÁG (EU) 2015/35 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. 

október 10.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról 

szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről. 

[2] Sandström, Arne. Solvency : models, assessment and regulation, Chapman & Hall/CRC, 2006 

[3] Grossi, Patricia and Kunreuther, Howard: Catastrophe Modeling: A New Approach to Managing 

Risk, Springer, 2005 

[4] Swenja Surminski, Jeroen Aerts, Wouter Botzen, Paul Hudson, Jaroslav Mysiak and Carlos 

Dionisio Pérez-Blanco, Reflection on the current debate on how to link flood insurance and disaster 

risk reduction in the European Union, Grantham Research Institute on Climate Change and the 

Environment Working Paper No. 162, 2014 

Ajánlott szakirányok: aktuárius. 
 

18. (Optimális) bónusz-málusz rendszerek tervezése és/vagy különböző országok rendszereinek 

összehasonlítása 

Témavezető: Tóth Teodóra (Toth.Teodora”at”aegon.hu)  

A téma rövid leírása:  

Bónusz-málusz rendszereket (BMS) világszerte előszeretettel alkalmaznak a biztosítók KGFB 

szerződések árazásánál: a káros szerződők „málusz” besorolást kapnak a következő évi díj 

meghatározásakor és „bónusz” besorolást a kármentesek. Optimálisnak nevezzük a BMS-t, ha 

minden szerződő a kárszükségletével arányos díjat fizet. A szakdolgozó feladatai a következők 

lennének: BMS modellezése Markov-láncok segítségével; a posteori eloszlás illesztése: 

kárgyakoriság/ kárgyakoriság és kárnagyság figyelembe vételével; a holland, brazil, belga, francia, 

iráni, magyar modellek összehasonlítása. A numerikus eredményeket fel kellene dolgozni R (vagy 

más tetszőlegesen választott szoftver) segítségével. 

Ajánlott irodalom: 
[1] Nicholas E. Frangos and Spyridon D. Vrontos (2001). Design of Optimal Bonus-Malus 

Systems With a Frequency and a Severity Component On an Individual Basis in 

Automobile Insurance . ASTIN Bulletin, 31, pp 1-22 doi:10.2143/AST.31.1.991 

[2] George Tzougas, Spyridon Vrontos and Nicholas Frangos (2014). OPTIMAL BONUSMALUS 



SYSTEMS USING FINITE MIXTURE MODELS . ASTIN Bulletin, 44, pp 417-444 

doi:10.1017/asb.2013.31 

[3] Jean Pinquet (1998). Designing Optimal Bonus-Malus Systems from Different Types of 

Claims . ASTIN Bulletin, 28, pp 205-220 doi:10.2143/AST.28.2.519066 

[4] Ales KOZUBIK (2006), BONUS–MALUS SYSTEMS AS MARKOV PROCESS AND 

HUNGRY FOR BONUS, Journal of Information, Control and Management Systems, Vol. 4, 

(2006), No. 1, 9-17. 

[5] Jean Lemaire and Hongmin Zi (1994). A Comparative Analysis of 30 Bonus-Malus Systems . 

ASTIN Bulletin, 24, pp 287-309 doi:10.2143/AST.24.2.2005071 

Ajánlott szakirányok: aktuárius. 
 

19. Kifutási háromszög módszerek megbízhatóságának vizsgálata 

Témavezető: Zubor Zoltán (zuborz17”at”gmail.com)  

A téma rövid leírása:  

A Szolvencia II-es rezsim előírja, hogy a nem-élet kártartalékok legjobb becslését statisztikai 

módszerekkel kell megállapítani, ezért megnő a kifutási háromszögeken alapuló módszerek 

jelentősége. A módszerek feltevései nem okvetlenül teljesülnek. A szakdolgozatban az egyes 

módszerek alkalmazhatóságára vonatkozó hipotézisvizsgálatokat kell bemutatni, kifejleszteni, 

illetve olyan eljárásokat, amelyek – bizonyos feltételezések mellett – az adott módszer által adott 

eredmény megbízhatóságát mérik. 

Ajánlott irodalom: 
[1] Glenn Meyers, Stochastic Loss Reserving Using Bayesian MCMC Models, CAS, 2015 

http://www.casact.org/pubs/monographs/papers/01-Meyers.PDF  

[2] Greg Taylor, A Statistical Basis for Claims Experience Monitoring, North American Actuarial 

Journal, Vol. 15, Iss. 4, 2011, doi: 10.1080/10920277.2011.10597637 

[3] Barbora Peštová, Michal Pešta, Testing structural changes in panel data with small fixed panel 

size and bootstrap, Metrika, August 2015, Volume 78, Issue 6, pp 665-689 

[4] Keith Curley, Testing the Assumptions of Assumptions Testing, Casualty Actuarial Society E-

Forum, Fall 2013, https://www.casact.org/pubs/forum/13fforum/07-Curley.pdf 

Ajánlott szakirányok: aktuárius. 
 

 

 

SolvencyAnalytics-el közös témák 

 

Témavezető: Márkus László 

Dynamic Collar Strategies under Solvency II (Jointly supervised with SolvencyAnalytics) 
 

Solvency II specifies a symmetric adjustment of +/-10% around standard equity charges of 39% for 

type 1 equities and 49% for type 2 equities. This can lead to massive capital charges of up to 49% 

or 59%.  As a consequence insurance companies often consider hedging equity exposure. 

One interesting way of reducing equity charges is by self financing collar strategies. A ‘static’ collar 

strategy would keep the put strike in a constant proportion to the equity’s price at each rebalancing 

date and choose the call’s strike price to finance the put option. By this, downside risk and thus, 

equity capital charge would be reduced at the expense of giving up upside participation.  

In contrast to the above, a dynamic collar strategy would choose the put’s strike price as a function 

of the time dependent symmetric adjustment (published monthly on EIOPA’s website and which is 

calculated by comparing current index level with a moving average level of the index). According 

to our intuition, such dynamic collar strategies should - in the long run - provide lower average 

equity capital charges while not changing average portfolio performance significantly compared to 

a static strategy. 

 

http://www.casact.org/pubs/monographs/papers/01-Meyers.PDF
https://www.casact.org/pubs/forum/13fforum/07-Curley.pdf


The most simple way of backtesting such dynamic collar strategies is using index options on well 

known indices. Two cases should be considered. For known historical option prices we would like 

to know the following: 

● What is the optimal mechanism for choosing the put option’s strike price as a function of the 

symmetric adjustment? 

● What is optimal time to maturity for the put and call options? You may consider that 

Solvency II is calculated on a 12 months basis, and the risk of rolling options should be 

considered for lower option maturities. 

 

For unknown historical option prices calculate historical prices with some assumptions on implied 

volatility and backtest the dynamic collar strategy. The advantage of this method is that for well-

known indices, index levels as well as the symmetric adjustments are available (or can be calculated) 

for over 100 years and that backtests over long periods can be performed. 

 

Note that the results of this thesis have direct practical relevance as the strategy can be easily 

implemented by some index tracker (ETFs, index funds, index futures etc.) and the corresponding 

index options. 

 

Goals of the thesis 

● Review the Solvency II risk model (pillar 1) with focus on equity charges and symmetric 

adjustment 

● Review and categorize option strategies with focus on self financing collars 

● Develop a dynamic collar strategy where the put option’s strike is a function of the 

symmetric adjustment 

● Calibrate and backtest this strategy with historical data using a) observed index option prices 

and b) for long-term studies using calculated option prices 

● Apply theses strategies to major equity indices (e.g. Eurostoxx, S&P 500, DAX) 

 

Basic References 

● Neftci: Principles of Financial Engineering, 2. Edition, Academic Press, 2008 – Chapter 7f 

● https://eiopa.europa.eu/ 

● https://eiopa.europa.eu/activities/insurance/solvency-ii/index.html 

● http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:012:FULL&from=EN 

● https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-

information/symmetric-adjustment-of-the-equity-capital-charge 

● http://www.indexcollar.com/wp-content/uploads/2012/11/2-A-umass_collaring_cube.pdf 

 

Academic References 

● Ahn, D.-H., Boudoukh, J., Richardson, M. and Whitelaw, R. F. (1999), Optimal Risk 

Management Using Options. The Journal of Finance, 54: 359–375 

● Brown, D.-B., Smith J.E.(2011): Dynamic Portfolio Optimization with Transaction 

Costs: Heuristics and Dual Bounds. Management Science, Vol 57, No. 10: 1752-

1770 

● Shreve, S. E., H. M. Soner. 1994. Optimal investment and consumption with 

transaction costs. Ann. Appl. Probab. 4 (3) 609–692. 

● Szado, Kazemi (2008): Collaring the Cube: Protection Options for a QQQ ETF Portfolio. 

Technical Document. 

https://eiopa.europa.eu/
https://eiopa.europa.eu/activities/insurance/solvency-ii/index.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:012:FULL&from=EN
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/symmetric-adjustment-of-the-equity-capital-charge
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii-technical-information/symmetric-adjustment-of-the-equity-capital-charge
http://www.indexcollar.com/wp-content/uploads/2012/11/2-A-umass_collaring_cube.pdf


● Yim, Lee, Yoo, Kim (2011): A Zero-Cost Collar Option Applied to Materials Procurement 

Contracts to Reduce Price Fluctuation Risks in Construction. World Academy of Science, 

Engineering and Technology,  

http://waset.org/Publication/a-zero-cost-collar-option-applied-to-materials-procurement-

contracts-to-reduce-price-fluctuation-risks-in-construction/2482 

 

Award 
Your thesis is eligible for an award if following points are covered: 

 

● Literature review on equity option strategies 

● Python implementation of dynamic portfolio strategy  

● iPython notebook tests and documentation 

● Empirical validation of results 

 

szakirány:kvantitatív pénzügy 

 

Témavezető: Prokaj Vilmos 

Convertible Bond Pricing under Solvency II and the Swiss Solvency Test (Jointly supervised 

with SolvencyAnalytics) 
  

Convertible Bonds are corporate bonds with an embedded option to convert into a predefined 

number of company shares. Consequently, the convertible bond is priced similarly as a corporate 

bond if the equity price is low (i.e. significantly below conversion price). However, if equity price is 

significantly above conversion price the convertible bond is likely to be converted and its price 

behaviour is similar to the underlying shares. 

 

The application of convertible bond pricing models to Solvency II and Swiss Solvency Test (SST) 

is at the core of this thesis. 

 

Relevancy for Solvency II / Swiss Solvency Test 
Convertible bonds are a hybrid asset class between corporate bonds and equities. They are 

characterized by a so-called convex payoff profile: a convertible bond’s price reacts more to 

positive equity shocks than to negative shocks of equal absolute size. 

As Solvency II and the Swiss Solvency Test use Value-at-Risk and expected shortfall as risk 

measures instead of volatility, financial instruments with convex payoffs are likely to benefit under 

these regulatory regimes. In order to demonstrate the impact of this complex asset class on an 

insurance company’s solvency coverage ratio, the applied asset pricing model has to be able to 

incorporate specific risk factors. These are the shocks defined in the market risk module (Solvency 

II) or the over 80 factors defined in the SST.  

Note that asset pricing models that tend to produce ‘conservative’ results may be favoured from 

regulatory perspective.  

 

Goals of the Thesis 

● Literature review of different convertible bond models 

● Review of main Solvency II and SST market risk factors 

● Implement convertible bond pricing functions in Python 

● What results do pricing models produce under Solvency II and SST shocks? 

● Compare these with empirical data - and if possible, adjust models to produce conservative 

results (rather underpricing than overpricing under negative shocks) 

 

http://waset.org/Publication/a-zero-cost-collar-option-applied-to-materials-procurement-contracts-to-reduce-price-fluctuation-risks-in-construction/2482
http://waset.org/Publication/a-zero-cost-collar-option-applied-to-materials-procurement-contracts-to-reduce-price-fluctuation-risks-in-construction/2482


Basic References  

● Balazs Mezöfi, Convertible Bond Pricing - An Empirical Study for Solvency II, Master 

Thesis paper Corvinus University / ELTE, 2015 

● Jan De Spiegeleer, Wim Schoutens and Philippe Jabre: The Handbook of Convertible Bonds: 

Pricing, Strategies and Risk Management. Wiley 2011 

● Daniel Niedermayer: Convertible Bonds - Fundamentals, Asset Allocation, Solvency. Credit 

Suisse 2014  https://www.credit-

suisse.com/asset_management/downloads/marketing/wp_broschuere_convertibles_eng.pdf 

 

 

Academic References 

● Bardhan, I. - Bergier, A. - Derman, E. - Dosembet, C. - Kani, I. (1994): Valuing Convertible 

Bonds as Derivatives. Technical Report, Goldman Sachs. 

● Batten, J. A. - Khaw, K. - Young, M. R. (2014): Convertible Bond Pricing Models. Journal 

of Economic Surveys, Vol. 28. No. 5, pp. 775-803. 

● Chambers, D. R. - Lu, Q. (2007): A Tree Model for Pricing Convertible Bonds with Equity, 

Interest Rate, and Default Risk. The Journal of Derivatives, Vol. 14, pp. 25-46. 

● Tsiveriotis, K. - Fernandes, C. (1998): Valuing Convertible Bonds with Credit Risk. Journal 

of Fixed Income, Vol. 8. No. 2, pp. 95-102. 

● Zabolotnyuk, Y. - Jones, R. - Veld, C. (2010): An Empirical Comparison of Convertible 

Bond Valuation Models. Financial Management, Vol. 39. No. 2, pp. 675-706. 

 

Award 
Your thesis is eligible for an award if following points are covered: 

 

● Literature review on Convertible Bonds and Solvency II 

● Python implementation of convertible bond pricing models 

● Use broad dataset for model validation 

● iPython notebook tests and documentation 

 

szakirány:kvantitatív pénzügy 

 

Témavezető: Zempléni András 

Yield curve modeling - how to cluster data systematically (Jointly supervised with 

SolvencyAnalytics) 

  

Statistical yield curve models usually rely on an observable set of bond prices. Once this set is 

defined various yield curve estimation models can be applied - e.g. polynomial, spline, Nelson-

Siegel, Svensson and others.  

 

The ideal case of a data set for yield curve fitting is when there are a lot of bonds issued by the same 

company and if the distribution of their maturities provides stable statistical results. However, 

typically one of the two conditions does not hold and the dataset needs to be extended to include 

more bonds.  

Such an extension to e.g. bonds of the same sector, same country, rating etc. may lead to an 

extended sample with statistically stable yield curves. However, the information included in this set 

is potentially diluted where bonds within an information set may have different fundamental risk 

and should not be described by the same yield curve. 

https://www.credit-suisse.com/asset_management/downloads/marketing/wp_broschuere_convertibles_eng.pdf
https://www.credit-suisse.com/asset_management/downloads/marketing/wp_broschuere_convertibles_eng.pdf


 

The goal of this thesis is to quantify the above relations. Following questions should be addressed: 

● Information value of a data set: How can it be measured? 

● Quality of the data set: How should the distribution of the data look like to make yield 

curves statistically stable? 

● Is there a possibility to quantify the tradeoff between information value and quality? High 

quality of the sample may come at the expense of loosing too much information. 

● Review any literature on this topic. 

● Test your models on empirical data with focus of Euro denominated corporate bonds. 

 

Basic References 

● Fabozzi/Mann: The Handbook of Fixed Income Securities. 8th edition,  McGraw-Hill, 2011  

● Süli, Marton 

(2014):https://www.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/msc_actfinmat/2015/suli_balazs_marto

n.pdf 

● Brigo/Mercurio: Interest Rate Models - Theory and Practice. Springer Finance, 2006 

● James/Webber: Interest Rate Modelling. Wiley, 2000 

● http://help.riskmetrics.com/RiskManager3/Content/Research_Articles/rmj2q01_Corporate_

Curves.pdf 

● http://www.researchgate.net/publication/24121134_Estimating_Corporate_Yield_Curves/fil

e/3deec5289d1b1b53b4.pdf 

 

 

Award 
Your thesis is eligible for an award if following points are covered: 

 

❏ Literature review 

❏ Python implementation of yield curve models 

❏ Use broad dataset for model validation 

❏ iPython notebook tests and documentation 

 

szakirány:kvantitatív pénzügy 

 

 

 

https://www.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/msc_actfinmat/2015/suli_balazs_marton.pdf
https://www.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/msc_actfinmat/2015/suli_balazs_marton.pdf
http://help.riskmetrics.com/RiskManager3/Content/Research_Articles/rmj2q01_Corporate_Curves.pdf
http://help.riskmetrics.com/RiskManager3/Content/Research_Articles/rmj2q01_Corporate_Curves.pdf
http://www.researchgate.net/publication/24121134_Estimating_Corporate_Yield_Curves/file/3deec5289d1b1b53b4.pdf
http://www.researchgate.net/publication/24121134_Estimating_Corporate_Yield_Curves/file/3deec5289d1b1b53b4.pdf
http://www.researchgate.net/publication/24121134_Estimating_Corporate_Yield_Curves/file/3deec5289d1b1b53b4.pdf

