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BANKI IT PROJEKT 

MENEDZSER KÉPZÉS 

 

      (4 nap) 

A TANFOLYAM CÉLJA 

A képzés célja, hogy alapvető projekt-

irányítási ismereteket adjon banki IT 

projektek megvalósításához. A képzés 

során a hallgatók használható gyakorlati 

tudást kapnak a projekt terjedelmének 

meghatározásához, a projekt 

működőképes megtervezéséhez, 

minőségi, határidő- és költségterv szerinti 

lebonyolításának menedzseléséhez. A 

képzés végigköveti a projekt életciklusát 

(tervezés, indítás, végrehajtás, zárás), a 

projekt irányításának szervezeti kereteit, 

eszközeit, a projekt kockázatainak 

kezelését és a projekt bevezetéséhez 

szükséges változáskezelési és 

kommunikációs feladatokat. A képzés a 

projekt menedzsmentelméleti 

megalapozásán túl esettanulmányokon 

keresztül, tapasztalt gyakorló 

szakemberek bevonásával ad a hallgatók 

kezébe a mindennapi munka során 

alkalmazható gyakorlati ismereteket. 

A KÉPZÉST KÖVETŐEN A HALLGATÓ 

 átfogó, alapozó ismeretekre tesz 

szert a banki IT projektek 

irányításával kapcsolatosan, 

megérti a projektmenedzsment 

szerepét, feladatait, a projektek 

felépítését, életciklusát, 

 megismerkedik a projekttervezési 

feladatokkal, az érdekelt felek 

azonosításával, a project scope 

meghatározásával, a 

projektszervezet kialakításával, az 

alapító dokumentum 

elkészítésével, a projektterv 

elkészítésével, a projektköltség és 

erőforrás tervezésével, 

 megismerkedik a projektkontroll és 

projekt- minőségbiztosítási 

feladatokkal és eszközökkel, az 

erőforrás menedzsment, a 

szakértők menedzselése, az 

időmenedzsment eszközeivel, 

 megismerkedik a 

projektkockázatok azonosítási és 

kezelési feladataival, a 

változáskezelési és 

kommunikációs lépésekkel, a 

projektmonitoring és projektzárás 

lépéseivel, 

 megismeri a projekttervező 

software használatának alapjait, 

 megismerkedik a projektportfolió-

menedzsment eszközeivel. 

KINEK AJÁNLJUK? 

A képzést olyan szakembereknek ajánljuk 

- projektirodán, informatikai vagy 

bankszakmai (back-office, üzleti területek, 

termékfejlesztés, kockázatkezelés) 

területen dolgozóknak -, akik IT rendszer-

bevezetési projektfeladatok megoldásában 

szeretnének versenyképes tudást és 

gyakorlatot szerezni, továbbá, akik ilyen 

területen szeretnének dolgozni a jövőben.  

Ajánljuk továbbá azon hitelintézeti 

munkatársaknak is, akik munkájuk során 

IT projektekkel kerülnek kapcsolatba, és a 

projektek sikeressége érdekében 

tudásukat alapvető projektirányítási 

ismeretekkel kívánják megerősíteni. 
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HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpont: 

2017. tavasz   (4 nap 08:30 – 17:00) 

 

Jelentkezési határidő: 2017. március 22. 

 

Helyszín: 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

1011 Budapest, Szalag utca 19. 

Ár: 200.000 Ft + ÁFA, Bankszakmai alapképzés (1.modul) nélkül 180.000 Ft + ÁFA 

 

Témavezető:  

Végh Péter, pvegh@bankarkepzo.hu  

Ügyfélkapcsolati menedzser: 

Lájer Enikő, 06-1-224-0715 elajer@bankarkepzo.hu 

 

TEMATIKA 

1. modul: Bankszakmai alapképzés 

A Bankszakmai alapképzés modul a banki működés jellemzőivel, termékeivel, szabályozásával, 

a főbb folyamatokkal és a banki szervezet felépítésével ismerteti meg a hallgatókat. Akik már 

rendelkeznek legalább kétéves bankszakmai tapasztalattal, azoknak a modul opcionális, 

azonban a tananyag a vizsgakövetelmény része. 

2. modul: Banki IT architektúrák és IT biztonság 

A 2. modul programja áttekinti a jellemző banki IT architektúrákat, az IT architektúra szerepét az 

IT stratégában, kapcsolódását az üzleti célokhoz, a tervezés alapelveit, és példákon keresztül 

mutatja be a tipikus banki IT architektúrák felépítését. Részletes betekintést nyújt az IT biztonság 

témakörébe: tisztázza a definíciókat és az összefüggéseket (pl. IT biztonság vs. 

információbiztonság, fenyegetés, sérülékenység, biztonsági rés, biztonsági incidens, kockázat, 

kontroll, maradványkockázat, stb.), a kockázatelemzés alapjait és a biztonságtervezési 

alapelveket. Bemutatja az üzletfolytonosság és katasztrófa utáni helyreállítás eszközeit 

(BCP/DRP). Végül áttekinti a magyarországi pénzügyi szektorra vonatkozó informatikai 

szabályozást, példákkal megvilágítva az MNB jogértelmezési és ellenőrzési gyakorlatát, a 

megfelelés buktatóit, a tipikus hibákat. 

3.  modul: A projektmenedzsment alapjai 

A következő alkalommal a banki IT projektek szervezéséhez és lebonyolításához szükséges 

általános ismeretek kerülnek sorra. A hallgatók megismerkedhetnek a projekt definíciójával, az IT 

projektek sajátosságaival, a projekt menedzsment módszerekkel, a software fejlesztések 

sajátosságaival a banki környezetben, az IT projektek életciklusával, a minőségi 

követelményekkel. A modul áttekinti a tesztelések szerepét, a projektek minőségbiztosítását, a 

szállítók kezelését, a projekt szereplőinek meghatározását, hatáskörüket, főbb feladataikat 

(projektszponzor, projektmenedzser, projektkoordinátor, tesztkoordinátor). 
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4. modul: Feladatok a projekt életciklusa során 

A 4. modul programja végigvezet a projekt életciklusán, gyakorlati példákon keresztül mutatja be 

a projekt egyes fázisainak feladatait: 

A projekt tervezése: érdekelt felek azonosítása, követelmények meghatározása, a scope 

meghatározása, a projekt szervezeti kereteinek kialakítása, projektalapító dokumentum (PAD) 

készítése, projektterv elkészítése, erőforrások hozzárendelése, szakértők biztosítása, 

költségtervezés, kommunikációs terv elkészítése, változáskezelés megtervezése, a projekt 

kockázatainak felmérése és a kockázatkezelési stratégiák kidolgozása, szállítók pályáztatása, 

kiválasztása, szerződéskötés. 

A projekt végrehajtása: a tervek végrehajtása és szoros monitoringja, rendszeres aktualizálása, 

dokumentálás, projektstátusz-riportok, tesztelés, implementálás, változáskezelés, kommunikáció. 

A projekt zárása: célok elérésének értékelése, dokumentálás, zárás. 

5. modul: A Microsoft Projekt-tervező szoftver használata 

Az 5. modul során gyakorlatban ismerik meg a hallgatók, hogy mire és milyen módon 

használható az MS Project szoftver, megismerik a projekt- és feladattervezés lépéseit, a tervezés 

szükséges mélységét, a feladatok közötti és projekten kívüli függőségek kezelését, a 

mérföldkövek használatát, a Ganttchart beállításokat. Betekintést nyernek az erőforrás- és 

költségtervezésbe, megtanulják a projektnaptár beállítását, a projektsablonok alkalmazását, a 

riportkészítési, nyomtatási funkciók használatát.  

6. modul: A projekt sikeréhez szükséges kulcsfunkciók és képességek 

A 6. modul témája a projekt sikeréhez szükséges kulcsfunkciók feladatainak áttekintése 

(különösen a projektszponzorok, business analyst, tesztmenedzser szerepe), és a banki IT 

projektek vezetéséhez szükséges képességek, készségek és technikák megismerése. A 

hallgatók betekintést nyernek a támogató projektkörnyezet kialakításának módszereibe és 

esettanulmányokon, helyzetgyakorlatokon keresztül ismerhetik meg a jellemző sikerkritériumokat, 

buktatókat, csapdahelyzeteket.  

7. modul: Banki esettanulmányok, gyakorlati feladatok – banki környezetben 

A 7. modul során az eddig tanult projektmenedzsment módszereket banki esettanulmányokon 

keresztül, gyakorlati feladatok segítségével dolgozzák fel a hallgatók (pl. banki érdekelt felek 

azonosítása, PAD készítése, projektterv készítése, kockázatértékelés és kockázatkezelési 

stratégia kialakítása, kommunikációs terv készítése, státusz riport készítése).  

8. modul: Projekt portfolió menedzsment 

A képzés záró modulja az intézményben futó különböző projektek összehangolására, 

priorizálására, erőforrás tervezésére, rendszeres visszamérésére, riportálására készíti fel a 

hallgatókat. 

 

A képzést írásbeli vizsga zárja. A vizsgát sikeresen teljesítők a Bankárképző által kiadott 

„Képesített banki IT projekt menedzser szakértő” tanúsítványt kapják. 
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ELŐADÓK 

 

CSORDÁS KATALIN 
A IRB projekt menedzser a CIB Bankban. Korábban a Bankárképző 

szenior tanácsadója, a Felügyelet, majd a Magyar Nemzeti Bank 

Módszertani Főosztályának volt főosztályvezetője. A Felügyeletnél végzett 

több évtizedes munkássága során széles körű felügyeleti tapasztalatokra 

tett szert. Részt vett a kockázatértékelési kézikönyv, az ICAAP-SREP 

kézikönyv kialakításában, majd annak a CRDIV/CRR és az egységes 

európai SREP módszertan szerinti átalakításában, az ILAAP folyamat 

kialakításában. 

GAIDOSCH TAMÁS 
A Magyar Nemzeti Bank Informatikai Felügyeletét vezeti 2015. óta. Ezt 

megelőzően több mint 15 évet dolgozott a Big4-ba tartozó tanácsadó és 

audit társaságoknál különböző hazai és nemzetközi vezetői 

beosztásokban. Több mint tíz éven keresztül cégtársként irányított 

információkockázat-kezelési, IT biztonsági, belső ellenőrzési és csalás-

felderítési szolgáltatásokat, utolsó pozíciójában, mint vállalati 

kockázatkezelési szolgáltatások közép-európai üzletágvezetője. Iparági 

tapasztalatait elsősorban a pénzügyi szektorban szerezte. Végzettségét 

tekintve informatikus mérnök és Executive MBA, CISA, CISM és CISSP 

minősítésekkel rendelkezik. Két szakkönyv társzerzője, számos hazai és 

külföldi konferencia előadója, időnként pedig posztgraduális képzések 

vendég-előadója. 

 

BIRO GABRIELLA 

Több mint 10 éve foglalkozik IT biztonsággal. 2011-ben lett az UniCredit Bank 

IT biztonsági vezetője, 2015 júliusától pedig a bankbiztonságot is vezeti. 

Korábban informatikai biztonsági tanácsadóként a KPMG és a 

Pricewaterhouse Coopers színeiben szerzett tapasztalatot, majd a Banco 

Popolare Hungary informatikai biztonsági vezetője volt. Végzettségét tekintve 

programtervező matematikus. CISA, CISM és CISSP minősítésekkel 

rendelkezik, az ISACA felügyelő bizottsági tagja és a WITSEC (Women in IT 

Security) alapító tagja 

 
TÖRÖK PÉTER 

Mérnök informatikus MSc, MBA, IPMA-B.  2012-ben végezte el a Bankdiploma programot. Húsz 

éve dolgozik informatikai és menedzsment tanácsadóként, ebből több 

mint tíz évet komplex informatikai projektek tervezésével és 

végrehajtásával volt megbízva. Jelentős tapasztalatokat szerzett az 

üzleti igény portfolió-, IT projekt portfolió menedzsment, valamint az IT 

governance terén. 2010 óta - tanácsadói csapatával - a legjelentősebb 

magyar telco, ICT vállalatok, bankok és biztosítók informatikai 

stratégiáját dolgozta ki és működik együtt ezeknek a terveknek a sikeres 

végrehajtásában. Jelentős időt és energiát szentel a tanulásnak és a 

tanításnak.  Vendég előadó több egyetemen különböző menedzsment 

témákban.  
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TOMKÓ EMŐKE LÍVIA 

Közgazdász, 10 éves tapasztalattal rendelkezik informatikai projektek üzleti 
elemzői feladatainak elvégzésében, illetve projektek vezetésében. 
Közreműködött államigazgatási szervezetek és pénzügyi szolgáltatók által 
kivitelezett átfogó, alaptevékenységeket támogató fejlesztések koncepciójának 
kidolgozásában, megvalósításában, bevezetésében; egyéb, támogató folyamatokat 
kiszolgáló rendszerek (pl. adatszolgáltatás) továbbfejlesztésében. Az informatikai projektek 

bevezetési szakaszában aktívan részt vállalt a szervezeti és folyamatszabályozási változások menedzselésében. 

SMUTZER ÁGNES 

Közgazdász, ügyvezető igazgató az UniCredit Bank Hungary Zrt-ben. 
Több, mint tíz évig audit területen dolgozott, széles körű tapasztalatokat 
szerzett vállalati- és projekt-finanszírozás, treasury, hitelezési és piaci 
kockázatkezelés vizsgálati, valamint audit módszertani és riporting 
területen. 2015. óta a Szervezési területének vezetőjeként felelős a 
folyamat-, a projektmenedzsment valamint a szolgáltatás menedzsment 
területekért. 

CSERNA JÓZSEF 

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnöke. 1985-ben az ELTE 

programtervező matematikus szakán végzett. Az azóta eltelt időben több 

hazai és külföldi cégnél töltött be vezető pozíciót. (Paksi Atomerőmű, 

Bechtel, Budapesti Értéktőzsde, Synergon, Eurobroadband, Expertive) 

Több, mint 25 éve foglalkozik projektmenedzsmenttel. Sok éven keresztül 

vezetett hazai és nemzetközi csapatokat, szervezeteket, amelyek 

projektorientált működést valósítottak meg. Több évet töltött az USA-ban és 

dolgozott több nyugat-európai országban komplex nagy beruházási és IT projekteken. 

 

KÁLMÁN ISTVÁN 

Mérnök-közgazdász, az Expertive Kft. vezető tanácsadója, okleveles szenior 

projektmenedzser (IPMA B). Korábban évekig egy rendszerintegrátor társaság 

komplex IT projektjeit vezette. Több, mint tíz éve az operatív projektvezetésen 

felül a vállalati projektmenedzsment kultúrafejlesztés minden területén végzett 

tanácsadói feladatokat: közepes és nagyvállalati környezetben, a telco 

szektortól a közigazgatáson és a pénzügyi szektoron keresztül az 

energetikáig, az IT támogató eszközök bevezetési projektjeinek trénere.  

 

 

TOROCZKAI EDIT 

Jogi szakokleveles közgazdász, közel 15 éves banki tapasztalattal. Szakmai 

pályafutását az ABN-AMRO Bankban kezdte, 2000. év óta az UniCredit Bank 

Hungary Zrt-nél dolgozik, ahol a hitel-lebonyolítás terület vezetését látta el. 

Munkája során szinte az összes, „hitelezést” érintő projektben részt vett (új 

termékek bevezetése, szabályozások implementálása, rendszerfejlesztések, 

belső hatékonyság fejlesztések). 2014. év óta a Banküzemi Igazgatóság 

vezetője.  
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TANFOLYAMI JELENTKEZÉSI LAP 

Banki IT projekt menedzser képzés        2017 tavasz 

A jelentkező adatai 

Név: _________________________________________________________________________ 

Születési név: _________________________________________________________________ 

Születési hely, idő: _____________________________________________________________ 

Anyja neve: ___________________________________________________________________ 

Levelezési cím: ________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________ Email: ____________________________________ 

Munkahely neve: _______________________________________________________________ 

Munkahely címe: _______________________________________________________________ 

Finanszírozó levelezési címe: ____________________________________________________ 

Munkakör /beosztás/: ___________________________________________________________ 

Bankszakmai alapképzésre (1. modul) jelentkezik? 

                       IGEN     NEM 

Amennyiben nem, kérem, részletezze, milyen területen szerzett kétéves bankszakmai 
tapasztalatot: _____________________________________________________________ 

Honnan értesült a tanfolyamról? __________________________________________________ 

Hozzájárul, hogy a jövőben képzéseinkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatos információkat  

és hírlevelet küldjünk az e-mail címére?  

   IGEN     NEM 

A jelentkező aláírása: ___________________________________________________________ 

A finanszírozó intézmény adatai (amennyiben a számlázási cím eltér a jelentkezőétől) 

Finanszírozó neve: _____________________________________________________________ 

Finanszírozó címe: _____________________________________________________________ 

Levelezési címe (amennyiben a fentivel nem megegyező): ______________________________ 

Finanszírozó adószáma: _________________________________________________________  

Költségtérítés mértéke: __________________________________________________________ 

Kapcsolattartó neve: _________________Telefon: ______________ Email: ________________ 

Dátum: __________________________ 

A Finanszírozó aláírása: _______________________________ 

 

A tanfolyam díja: 200.000 Ft + ÁFA, Bankszakmai alapképzés (1. alkalom) nélkül 180.000 Ft + 

ÁFA 

 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A feltüntetett képzési díjak a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat 
főtevékenységként végző intézményekre vonatkoznak. A Bankárképző egyéb intézmények, cégek 
munkatársai számára egyedi képzési díjat számíthat fel, melyről kérje előzetes ajánlatunkat. 

Fizetési feltételek 
Mint jelentkező/finanszírozó tudomásul veszem/vesszük, hogy a jelentkezés egyben a rendezvény díjára 
vonatkozó fizetési kötelezettséget is jelenti. A Tanfolyam díját a kiállított számla alapján, a számlán 
feltüntetett határidőre, magánszemély esetén a tanfolyamot megelőzően rendezni fogom/fogjuk a 
Bankárképző bankszámlájára történő átutalással (MKB Zrt. 10300002-20100542-00003285). 

A jelentkezéssel a jelentkező tudomásul veszi és elfogadja a Bankárképző honlapján közzétett 

általános szerződési feltételeket, a képzés tanulmányi és vizsgaszabályzatát, az adatvédelmi 

tájékoztatót. 
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