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KÉPESÍTETT 

COMPLIANCE 
SZAKÉRTŐ KÉPZÉS 
 

(3 NAP) 

Hogy alakítható ki és működtethető 

egy jó compliance rendszer?  

TANFOLYAM CÉLJA 

A Bankszövetség és a Bankárképző közös 

célja :  

 ismertetni a compliance új kihívásait, 

trendjeit, gyakorlati alkalmazási 

követelményeit,  

 áttekinteni azokat a compliance 

módszereket és eszközöket, melyek 

lehetővé teszik a résztvevők számára, 

hogy a szakterület legjobb gyakorlatával 

és naprakész szaktudással 

rendelkezzenek, 

 segíteni a felkészülést a felügyeleti 

vizsgálatokra. 

Az ezen a területen felelős funkciót, pozíciót 

betöltők részére a Bankszövetség által 

elismert közös szakmai vizsgát és a 

vizsgára felkészítő tanfolyamot szervezünk.  

KINEK AJÁNLJUK? 

A versenyszektorban, állami szektorban 

dolgozó szakemberek részére, akik 

munkájához gyakorlati, a legjobb 

gyakorlatokon alapuló ismeretet szeretnének 

szerezni. 

 

A programot kiemelten ajánljuk Magyar 

Nemzeti Bank 5/2016. (VI.06.) számú 

ajánlásában (a belső védelmi vonalak 

kialakításáról és működtetéséről, a 

pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll 

funkcióiról) érintett pénzügyi szervezetek 

munkatársai, számára, akiknek a 

compliance feladatok ellátásában 

szerepük van: 

 

 vezetők, döntéshozók 

 szakterületi vezetők 

 belső ellenőrzés 

 bankbiztonság,  

 compliance terület  

 
 
 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpontok: 2017. április 26., május 3. és 10. 
Jelentkezési határidő: 2017. április 3. 

vizsga: 2017. május 

Helyszín: 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

Ár: 150 000 Ft+áfa + 15 000 Ft+áfa vizsgadíj 

 

 

Témavezető:  

Berendi Judit: jberendi@bankarkepzo.hu  

Ügyfélkapcsolati menedzser: 

Lájer Enikő: elajer@bankarkepzo.hu 
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TEMATIKA 

 
A compliance  

 fogalma, jelentősége, 

 körébe tartozó feladatok az intézményen belül 

 összeférhetetlenség kezelése 

A compliance mint szervezet kapcsolódása az intézmény feladataihoz, más szervezeti egységeihez 

 szervezet kialakítása, és mint szervezet illeszkedése az intézmény szervezetébe  

 Milyen a hatékonyan működő compliance rendszer? 

 Hogyan lehet kialakítani a compliance funkciót 

Ajándék elfogadási politika kialakítása 

Adatvédelem 

 Vajon mindent megteszünk a bizalmas adatok védelmének érdekében?  

 Hogyan védjük személyes adatainkat és ügyfeleink adatait?  

Hogyan előzzük meg a külső, illetve belső csalást? 

Hogy kezeljük a korrupciót? 

Nemzetközi szankciók kezelése 

 

Etikai kérdések 

MiFID II 

 Kínai falak, érdekellentétek meghatározása (befektetési szolgáltatási tevékenység előírásainak betartása) 

 Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma 

 Személyes üzleti tevékenység meghatározása 

ELŐADÓK 

NAGYGYÖRGY ZSOLT 2001-ben végzett a Kodolányi János Főiskola idegenforgalmi 

közgazdász szakirányán. Majd 2003-ban posztgraduális diplomát szerzett a 

Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen Bankmanagement szakértőként. 

2001-től 2005-ig retail területen dolgozott különböző bankoknál. Ezt követően 2005-ben az 

OTP Banknál folytatta a pályafutását, ahol a compliance funkció kialakításában és csoport 

szintű működtetésében vett részt. 2010-től csatlakozott a CIB Csoporthoz, ahol az Alapkezelő 

és a Bank compliance tevékenységében vett részt vezetőként.  

2013-tól a Magyar Fejlesztési Bank Compliance vezetője. 2014. január 1-től 2016. június 30-
ig tagja az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and Markets Authority, ESMA) tanácsadói és 
felügyelői testületének. Szintén tagja az International Compliance Association (http://www.int-comp.org/) , ami az 
egyik legnagyobb nemzetközi compliance szervezet.    

Szakterülete a banki és befektetési folyamatokkal, valamint a felelős vállalatirányítással (corporate governance) 
kapcsolatos megfelelősség biztosítása. 

 

DR. RÁCZ EMESE, vezető jogtanácsos Magyar Bankszövetség 

Jogi diplomáját 2001-ben szerezte az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 2001-

től az MKB Bank Zrt. jogi igazgatóságán elsősorban nemzetközi ügyletekkel, illetve 

a bank akvizícióival kapcsolatos jogi tanácsadói munkát végzett, majd 2010-től a 

Compliance terület ügyvezető igazgatójaként felelt a teljes csoport jogszabályi 

megfeleléséért és etikus működéséért.    

2015 szeptembere óta a Magyar Bankszövetség vezető jogtanácsosaként 

elsősorban az értékpapírjogi és compliance témák felelőse.  
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JAKAB PÉTER vezető szaktanácsadó  

Több mint 15 éve foglalkozik a komplex bankbiztonság legfontosabb elemeivel, így a fizikai 

és elektronikai védelmi rendszerekkel, információbiztonsággal, informatikai biztonsággal és 

kockázatelemzéssel, humán biztonsággal, csalásmegelőzéssel, incidens menedzsmenttel, 

valamint az üzletmenet-folytonosság és katasztrófa elhárítás tervezésével és 

menedzsmentjével, kritikus infrastruktúrák védelmi problémáival. E szakterületeken kiterjedt 

elméleti ismeretekkel és beosztásánál, feladatainál fogva széleskörű gyakorlati 

tapasztalatokkal rendelkezik. 

 

BÁCSFALVI ANDRÁS  közgazdász-szociológus, banki és vállalkozási tapasztalattal 
egyaránt rendelkezik.  
Részt vesz a Magyar Bankszövetség Compliance, illetve Pénzmosás Elleni 
munkacsoportjának munkájában: utóbbinak  2016 júliusa óta elnöke, a „szankciókkal és 
korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos aktualitások” témafelelőse.  
2013 és 2016 között az Eximbank Zrt. és a MEHIB Zrt. compliance igazgatója volt, jelenleg 
az MKB Bank Zrt. Compliance Igazgatóságát vezeti. 
 

 

DOBI ETELKA Patient Advocacy Lead, Janssen-Cilag Kft (Johnson and Johnson)   

A Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karának Biotechnológus 

szakán és a Külkereskedelmi Főiskola Nemzetközi Marketing szakán végzett. Az 

egyetem elvégzése után a gyógyszeriparban helyezkedett el és változatos funkciókat 

töltött be a gyógyszermarketing területén.  2006-tól 10 éven keresztül a Johnson and 

Johnson Gyógyszer (Janssen)  és Consumer divíziójának Health Care Compliance 

Officere. Számos belső tréning és Compliance kongresszusokon való részvétel mellett 

elvégezte az INSEAD HCC Leadership Programját.  Fő érdeklődési területe az üzleti 

etika és a szociálpszichológia. 

 

 

 

HARMADOS GYÖRGY az MK Nemzetbiztonsági Hivatalnál kezdte szakmai 

munkáját és mint vezető elemző fejezte be a szolgálatot. Külsős csalás-

megelőzési szakértőként dolgozott a Raiffeisen Bank Zrt-nél és a Magyarországi 

Volksbanknál is. A Banco Popolare Hungary Bank AML és bankbiztonsági 

vezetője volt 2009-2013 között, majd a bank felvásárlása után az MKB Bank 

Üzletbiztonsági Osztályán helyezkedett el. Egyetemi szakoktató és a vonatkozó 

tankönyv szerzője a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Üzleti Hírszerzés 

specifikációján.   

Stratégiai szemléletű és intellektuális háttérrel rendelkező gyakorlati 
ember. Egyetemi tanulmányait Ausztriában végezte majd közel 10 
évig neves pénzügyi csoport ügyvezető igazgatója és a CEE igazgató 
tanácsi tagja volt. Már ekkor sikeresen tevékenykedett vezetői 
tanácsadóként, gazdasági szakértőként és értékesítési coachként. 
2004-ben alapította meg az AL&E Consulting nevű vállalatát, majd a 
JT&P Consulting megalapításával végérvényesen függetlenítette 
magát. Partnereivel ezt követően vezetői tanácsadóként, trénerként és 
key speakerként működik együtt az európai pénzügyi és egyéb 
ágazatokban. János Zsoltot a transzformációs folyamatok 
specialistájaként tartják számon. Nemzetközi tapasztalatokra tett szert 
a tőzsdén jegyzett értékesítési vállalatok vezetésében és értékesítési 
struktúrák fejlesztésében. A FECIF igazgatósági tagja, és 
magánemberként különböző segélyszervezetekben vállal szerepet, 
első sorban gyermekek megsegítésében.  
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TANFOLYAMI JELENTKEZÉSI LAP 

Képesített compliance szakértő képzés            2017. április 26., május 3. és 10. 9:00 – 16:15 

 

A jelentkező adatai 

Név: _________________________________________________________________________ 

Születési név: _________________________________________________________________ 

Születési hely, idő: _____________________________________________________________ 

Anyja neve: ___________________________________________________________________ 

Levelezési cím: ________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________ Email: ____________________________________ 

Munkahely neve: _______________________________________________________________ 

Munkahely címe: _______________________________________________________________ 

Finanszírozó levelezési címe: ____________________________________________________ 

Munkakör /beosztás/: ___________________________________________________________ 

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: 150 000 Ft + áfa képzési díj +  15 000 Ft + áfa vizsgadíj 

 

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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