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MŰKÖDÉSI 

KOCKÁZATI 

TŐKESZÁMÍTÁSI 

MÓDSZEREK 

ÚJDONSÁGOKKAL 

(1 NAP) 

A TANFOLYAM CÉLJA 

A működési kockázatok kezelése nem 

csupán a felügyeleti előírások teljesítését 

jelenti. A fejlettebb módszereket használó, 

vagy arra készülő bankok számára 

beleértendő a hatékony és erős 

kontrollkörnyezet kialakításának támogatása, 

kockázatcsökkentési technikák azonosítása, 

a kockázatkezelési stratégiák hatékony-

ságának visszamérése is. Egynapos 

tanfolyamunkon aktuális képet kaphat a 

fejlettebb intézményekre jellemző iparági 

legjobb gyakorlatról, valamint a szabályozói 

és felügyeleti elvárásokról, melyeket a 

témában gyakorlati tapasztalattal rendelkező 

oktatóinktól ismerhet meg. A közelmúltbeli 

nemzetközi esetek elemzésével közösen 

fogalmazzuk meg a legfontosabb 

tanulságokat, és győződhetünk meg a 

hatékony belső kontrollok valódi hasznáról. 

A tanfolyami tematika a Bázeli Bizottság által 

javasolt legújabb nem-modell alapú 

tőkeszámítási módszert is magában 

foglalja (revised Standardised Approach)   

KINEK AJÁNLJUK? 

Hitelintézetek munkatársainak a következő 
területeken: 

 Működési kockázatkezelés 

 Kontrolling 

 Belső ellenőrzés 

 Compliance 

 IT Biztonság 

 Csalásmenedzsment 

 

 

 

 

TEMATIKA 

 Működési kockázatok azonosítása és 
kapcsolata más kockázattípusokkal 
(különösen: üzletviteli kockázat, modell 
kockázat) 

 A fejlettebb tőkeszámítási módszerek 
előnyei, hatályos szabályozás szerinti 
alkalmazási követelményei 

 Újragondolt szabályozás: a bázeli 
javaslat főbb elemei (SMA módszer) 

 A kockázatkezelés eszközei: hatékony 
működési kockázatkezelési technikák 

 Megoldások nyomon követése és 
jelentési vonalak 

 Fejlett módszer szerinti tőkeszámítás 
lépései, problémáinak kezelése, 
elvárások ICAAP alatt 

 Kockázati esetek tanulságai 

 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpont 

2017. március 9. 9.00 – 16.15 

Jelentkezési határidő  

2017. február 24. 

Helyszín 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

1011 Budapest, Szalag utca 19. 

Ár: 52.500 Ft + ÁFA 

Témavezető:  

Mészáros Márta 

mmeszaros@bankarkepzo.hu  

Ügyfélkapcsolati menedzser: 

Lájer Enikő, 06-1-224-0715 

elajer@bankarkepzo.hu 
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ELŐADÓK 

 

 

Az előadást a Bankárképző tanácsadó csapatának szakértői tartják, akik a működési kockázatok 

témakörében többéves gyakorlati és oktatási tapasztalattal rendelkeznek:   

 
 
 
 

 

Öcsi Béla a Bankárképző tanácsadási üzletágáért felelős 

vezérigazgató-helyettese, oktatási és kutatási tevékenysége révén 

széles körű banki, pénzügyi tapasztalatra tett szert. 

Projektvezetőként évek óta felelős a Bankárképző Bázel II 

projektjeiért. Részt vett és felügyelte a Bankárképző valamennyi 

IRB és AMA projektjét a minősítő rendszer fejlesztésektől kezdve a 

paraméter becsléseken és tőkemodell fejlesztésen át a teljes IRB, 

illetve AMA applikációs csomagok elkészítéséig. Nemzetközileg is 

aktív Bázel II területen, tagja a CEBS (Committee of European 

Supervisors) Bázel II Transparency iparági munkacsoportjának 

 

 
 
 
 
 
 
Mészáros Márta A Bankárképző szenior tanácsadója, a Corvinus 

Egyetemen végzett közgazdász, 2009 óta dolgozik a 

Bankárképzőben. 

Ezt megelőzően banki működési kockázatkezelőként dolgozott. 

A Bankárképzőben részt vett több bank IRB validációt, valamint 

működési kockázati fejlett módszer (AMA) bevezetését előkészítő 

munkájában, folyamat-felmérési és –szabályozási projektekben. 

A HUNOR működési kockázati adatbázis szakmai felelőse.  
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TANFOLYAMI JELENTKEZÉSI LAP 

Működési kockázati tőkeszámítási módszerek újdonságokkal            2017. március 9. 

 
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: 52.500,- 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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