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PRÓBÁLJA KI E-LEARNING 
KÉPZÉSEINKET IS!

A KÉPZÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL LEHETSÉGES:

• a Bankárképző e-learning felületéhez való csatlakozással, akár egyéni jelent- 
kezés formájában, akár megrendelés alapján,  tetszés szerinti számú csoportnak; 

• az egész e-learning tananyag saját oktatási keretrendszerbe való  átvételével.

AZ E-LEARNING TANANYAGOK A TÉMAKÖRÖKTŐL FÜGGŐEN TARTALMAZNAK:

• e-learning tankönyvet, teszt jellegű kérdésekkel, vizsgával kiegészítve;
• online felületen tetszés szerinti alkalommal megnézhető videófelvételeket az előadá-

sokról, teszt kérdéseket, vizsgafelületet;
• online felületen tetszés szerinti alkalommal megnézhető vetített diasort, szöveges alá-

mondással.

A KÉPZÉSEKRE FOLYAMATOSAN JELENTKEZHET  
A WWW.BANKARKEPZO.HU OLDALON!



DIPLOMAPROGRAMOK, OKJ KÉPZÉSEK

MINŐSÍTETT BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ (MBT) 

Prémium- vagy akár privátbankári karrier és nemzetközileg elismert képesítés 
egy féléven belül? Az MBT képzés során a hallgatók megismerkednek a befektetési 
piacokkal, a tanácsadási üzletág szabályozásával, az adózási alapokkal és a minőségi 
ügyfélkiszolgálás kulcstényezőivel. A megszerzett tudás segítségével az értékesítésben 
részt vevők képesek lesznek növelni meglévő ügyfeleik elégedettségét, valamint bőví-
teni ügyfélkörüket. 
2019 őszén a program megkapta az EFPA (European Financial Planning Asso-
ciation) akkreditációját, amellyel a Bankárképző – közösen a Budapest Institute of 
Bankinggel (BIB) – immár egy nemzetközileg széles körben elismert EIP (European 
Investment Practitioner) tanúsítványt tud biztosítani hallgatói számára.
A képzést sikeresen teljesítők – amellett, hogy képesítésük Európa valamennyi pénzügyi 
piacán ismert és elismert – bekerülnek az EFPA végzettek regiszterébe, amely komoly 
presztízzsel bír a szakmában. Lépjen be Ön is a befektetési tanácsadók nemzetközi, 
elit klubjába!
A képzés 2020. február 25-én indul.

A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE

VAGYON, ALAP, PORTFÓLIÓ (VAP)

Gyorsan, de mégis gyakorlatorientáltan szeretne átfogó képet kapni a befektetési 
piacokról? A Vagyon, Alap, Portfólió (VAP) a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők 
Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) és a Bankárképző közös programja, amely vég-
zettséggel már több mint ezren dolgoznak befektetés kezelési, alapkezelési és vagyon-
kezelési területen. 
A program tantermi változatban és online változatban is elérhető.
A képzés ára: 250.000 Ft + ÁFA

VAGYON, ALAP, PORTFÓLIÓ (VAP)
Tantermi változat
A képzés indulása: 2020. február 18.

VAGYON, ALAP, PORTFÓLIÓ (VAP) ONLINE
Az online képzésbe bármikor becsatlakozhat és jelentkezhet
a tavaszi és téli vizsgaidőpontokra!

1 FÉLÉV

1 FÉLÉV



SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS  
KÉPZÉS (OKJ 55 343 02)

Jövedelmező banki munkahely vagy karrier előrelépés? 
Csatlakozzon a több mint 10 ezer FEBI-t végzetthez, és szerezze meg egyszerre a  
Bankárképzőnél az OKJ szakképesítést, az Europass bizonyítványt és a Bankszö-
vetség Tanúsítványát, most e-learning támogatással is!
A 280 órás képzést most még nagyobb e-learning támogatással, mindössze 7 képzési 
napon való részvétellel teljesítheti.  
A képzés 5 modult tartalmaz, ára modulonként: 75.000 Ft + az OKJ vizsga ára.
A képzés 2020. február 20-án indul.

BEFEKTETÉSELEMZŐI PROGRAM  (CEFA | EFFAS)

A CEFA Befektetés-elemzői Program a European Federation for Financial Analysts So-
cieties (EFFAS, www.effas.net) vizsgatematikájára épülő, hazánkban és egész Európá-
ban széles körben elfogadott oktatási program. Egyedülálló módon a befektetési 
terület legjobb szakembereitől közvetlenül szerezhet ismereteket a piac aktuali-
tásairól.
Az EFFAS diploma megszerzésével képes lesz bármely neves európai befektetési alap 
kezelésére, banki treasury vezetésére, vagy kockázati tőkealapok, nagy portfóliók me-
nedzselésére, részvényelemzésre.
A képzés 2020 szeptemberében indul, ára félévenként: 525.000 Ft + ÁFA 
A képzés vizsga-orinetált, meglévő elméleti alapokat feltételező, angol nyelvű változatá-
ért lapozzon az utolsó – Angol nyelvű képzéseink – című fejezethez.

POSZTGRADUÁLIS BANKMENEDZSMENT
PROGRAM (BADI)

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEMMEL KÖZÖS PROGRAM
Az egyetlen gyakorlatorientált, másoddiplomát nyújtó bankszakmai képzés a ha-
zai piacon, a Corvinus Egyetemmel közösen! A programban közreműködő oktatók a 
hazai bank- és pénzügyi szektor elismert, hiteles szakemberei.  
A képzést korszerű új tananyag, szimuláció és e-learning rendszer támogatja. A BADI 
diploma megszerzésével itthon és külföldön is versenyképes végzettséget szerez.
A képzés 2020 szeptemberében indul, ára félévenként: 390.000 Ft + ÁFA

4 FÉLÉV

3 FÉLÉV

2 FÉLÉV /
5 MODUL



ALM – ESZKÖZFORRÁS MENEDZSMENT

A képzés keretében a hallgatók megismerik a banki eszköz-forrás menedzsment  
(likviditásmenedzsment / kamatkockázatkezelés), az ALCO és a treasury feladatait, 
módszereit, termékeit és folyamatait. A résztvevők gyakorlati példákon keresztül  
betekintést kapnak a hazai és nemzetközi pénzpiacok, illetve a jegybanki eszköztárak 
működési feltételeibe. A gyakorlatorientált képzés lehetővé teszi, hogy a hallgatók meg-
értsék a pénzpiacok működésének összefüggéseit.
A képzésen a résztvevők egy bankközi pénzpiaci szimulációs játék keretében  
mélyíthetik el újonnan megszerzett tudásukat. 
A képzés 2020 őszén indul.

A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE

BANKSZAKMAI ISMERETEK

3 NAP
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SZIMULÁCIÓK

FINSIM BANKSZIMULÁCIÓ 

Kipróbálná magát mint bankigazgató? 
A Bankárképző bankszimulációs programján most egy kereskedelmi bankot irányíthat 
és vihet sikerre!
A tréning és a szimuláció egy hitelintézet menedzsmentjének minden lényeges ele-
mét gyakorlatorientáltan mutatja be úgy, hogy közben a külső tényezők (versenytár-
sak, gazdasági környezet) hatását is beépíti. A tréning során a bankszimulációs dönté-
seket támogató bankszakmai előadásokat tartunk. 
Ha csoportok vesznek részt a szimulációban, a tagoknak különböző menedzsment 
feladatokat ellátva, de igazi team-munkában együttműködve kell magas jövedelmező-
ségű, stabil bankot létrehozniuk a tréning során. A banküzem pénzügyi működésének 
áttekintése mellett a résztvevők a csoportokon belüli munkán, a csoportok közötti kom-
munikáción, a csoporton belüli konszenzuskeresésen keresztül gyakorolják és fejlesztik 
a csoportmunka hatékonyságát is.
A program megrendelhető 1, 2 és 3 napos változatban is!

BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS A GYAKORLATBAN
- SZIMULÁCIÓ

A szimuláció során, a szükséges elméleti alapok elsajátítását követően, a résztvevők  
valós, piaci környezetben alakítanak ki portfóliókat, különböző mintaügyfelek kocká-
zati profiljaira támaszkodva. A kialakított portfólió hozamát, kockázatát és a levonható 
tanulságokat a hallgatók trénereink segítségével közösen elemzik. Az 1 napos program 
során a Ramasoft Kft. Pozitron szoftvere biztosítja a szimulációs környezetet.



AKTUÁLIS SZABÁLYOZÓI ELVÁRÁSOK (CRR2-CRDV)

Az elmúlt években és napjainkban folyamatosan változó és átalakó szabályozásnak kell, 
hogy megfeleljenek a bankok. Ez érvényes úgy hazai és mint Uniós szinten is, nem 
beszélve a Bankunió bankcsoport tagjait érintő EKB szabályozói elvárásokról. A kurzus 
két napos, de az egyes napok külön is látogathatók.
A kurzus első napjának célja, hogy vezetői szinten összességükben és összefüggé-
seikben mutassa be a bankok működésére, stratégiájára meghatározó jelentőséggel 
bíró szabályozói környezet legfontosabb változásait. A kurzus második napjának célja a 
CRR2 és CRDV alkalmazásához kapcsolódó jogszabályi, módszertani változások gya-
korlati bemutatása, különös tekintettel a Hpt. módosítására és a CRR2-hez kapcsolódó, 
annak alkalmazását értelmező szabályozói sztenderdekre és ajánlásokra.
A kurzus napjaira külön is lehet jelentkezni, így az ár: 130.000 Ft + ÁFA / nap
Ha a teljes képzésre jelentkezik, úgy az ár összesen csak 235.000 Ft + ÁFA.
A képzés időpontja: 2020. május 5. és 12.

A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE

RATING, SCORING MODELLEK  -
MÓDSZERTANOK ÉS JOGSZABÁLYI KÖVETELMÉNYEK

A legújabb rating, scoring modellekről, módszertanokról és jogszabályi követelmé-
nyekről szóló kurzuson az MNB validációs szakértője és a Bankárképző vezető mo-
dellezője fogja felkészíteni a résztvevőket a scoring és rating modellfejlesztések  
tipikus buktatóira, az implementáció során felmerülő nehézségek kezelésére annak 
érdekében, hogy a fejlesztett modell a Bázel III szerinti követelményeknek is megfe-
leljen. Gyakorlatorientált és online tartalommal kiegészített képzésünk bemutatja az 
adatösszeállítás, adatelemzés, az egy- és többváltozós elemzés és modellkiválasztás 
lépéseit és körbejárja a validáció és az induló PD-kalibráció lépéseit is.
A képzés 2020 őszén indul.                  

A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE

2 NAP

KOCKÁZATKEZELÉS
KOCKÁZATKEZELŐK, ELEMZŐK, TŐKESZÁMÍTÁST VÉGZŐK RÉSZÉRE

1 NAP
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KÉPESÍTETT BÁZEL III, ICAAP, SREP SZAKÉRTŐ -
MÓDSZERTANOK ÉS JOGSZABÁLYI KÖVETELMÉNYEK

A kurzus célja, hogy a Bázel III szabályozásról gyakorlatban alkalmazható tudást  
adjon. A képzés az aktuális bázeli követelményrendszer valamennyi területét érinti, de  
kiemelt figyelmet fordítunk az ICAAP-SREP párbeszédhez kapcsolódó tőkekövetelmény 
számítási módszertanokra. A gyakorlati megvalósítás bemutatása mellett a pénzügyi 
felügyeleti területen tapasztalt előadók az előírásoknak való megfelelés kulcselemeit 
is ismertetik. A tanfolyam végén sikeres vizsgát tett hallgatóink „Képesített Bázel III,  
ICAAP, SREP szakértő” tanúsítványt kapnak, melyet a Bankárképző és a Budapest  
Institute of Banking közösen állít ki.
A képzés 2020 szeptemberében indul.

    A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE     

PARTNERKOCKÁZAT A GYAKORLATBAN  -
MÓDSZERTANOK ÉS JOGSZABÁLYI KÖVETELMÉNYEK

A kurzus célja, hogy a piaci- és partnerkockázatokkal foglalkozó kollégák bővíthessék 
tudásukat, képessé váljanak a kereskedés során felmerült kockázatok hatékonyabb ke-
zelésére, és a Bázel III szabályozásban részletezett új kockázatokról és tőkekövetelmé-
nyéről naprakész információkat szerezzenek. A kurzus során a szakma elismert szak-
értői mutatják be az elméleti hátteret, ismertetik a gyakorlatot egy közösen megoldott 
komplex Excel alapú példán keresztül, és a hallgatók az aktuális felügyeleti gyakorlattal 
is megismerkedhetnek.
A tanfolyam nyelve magyar, ugyanakkor az előadás anyagok angol nyelvűek a téma 
specialitásának köszönhetően.
A képzés időpontjai: 2020. április 8. és 9.
A képzés ára: 235.000 Ft + ÁFA.

                      A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE     

3 NAP

2 NAP



KOCKÁZATKEZELÉS
KOCKÁZATKEZELŐK, ELEMZŐK, TŐKESZÁMÍTÁST VÉGZŐK RÉSZÉRE

PD, LGD PARAMÉTERBECSLÉSI GYAKORLAT

Ismerje meg az iparági sztenderdnek számító megoldásokat és a felügyeleti elváráso-
kat a kockázati paraméterbecslések területén! Tanfolyamunkon elsajátíthatja a PD és 
LGD becslési módszertanokat, melyek megfelelnek a bázeli követelményrendszernek, 
valamint  naprakész ismeretanyagot kap az IFRS 9 szerinti paraméterbecslési követel-
ményekről (IFRS PD, LGD) is.
A Bankárképző vezető modellezőjének segítségével a megtanult ismereteket Excel ala-
pú esettanulmányokon keresztül gyakorlatban is kipróbálhatja, a felügyeleti területen 
tapasztalt előadók pedig bemutatják a paraméterbecsléshez kapcsolódó felügyeleti el-
várásokat. 
Képzési időpontok: 2020. május 20. és 21.
A képzés ára: 235.000 Ft + ÁFA

                      A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE     

BANKI IFRS 9 ISMERETEK A GYAKORLATBAN

A bankok számára kihívást jelent az új szabályozás követelményeinek megismerése és 
átültetése a banki gyakorlatba, akár az IAS 39, akár a magyar szabályozás a kiinduló-
pont.
Tanfolyamunkon átfogó és naprakész ismeretanyagot nyújtunk a pénzügyi instrumentu-
mok besorolására, értékelésére, fedezeti elszámolásra vonatkozó aktuális szabályozási 
keretrendszerről, illetve az IFRS 9 átállással kapcsolatos gyakorlati teendőkről. Kiemelt 
figyelmet szentelünk az IFRS 9 banki pénzügyi beszámolókra, azon belül pedig az ér-
tékvesztés képzés megváltozása következményeinek bemutatására, melyeket esetta-
nulmányok formájában is feldolgozunk.
Akik ezen túl szeretnének elmélyedni az IFRS 9 szerinti értékvesztés képzési módszer-
tanok és kockázati paraméterek területén, azoknak ajánljuk a „PD, LGD paraméterbecs-
lési gyakorlat” című kurzusunkat.
A képzés időpontja: 2020. március 20. és 27.
A képzés ára: 175.000 Ft + ÁFA

                      A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE     

2 NAP

2 NAP
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STRESSZTESZTEK A GYAKORLATBAN

A képzés célja, hogy
• a hallgatók ismerjék meg a stressz tesztelés koncepcióját és az aktuális szabályozói 

elvárásokat;
• számítási példák mentén gyakorlati tudást adjon át a hallgatóknak, amelyet akár az 

ICAAP, akár az MNB stressz teszt során közvetlenül fel tudnak használni;
• készítse fel a résztvevőket az ICAAP során előírt stressz tesztek hatékony végrehaj-

tására;
• hasznos tudást biztosítson az MNB és a külföldi anyabankok által elvárt stressz tesz-

telési feladatokhoz – követve az EBA módszertani iránymutatását.
A tanfolyamon külön elemezzük a várható szabályozói változásokat.
A képzés időpontja: 2020. március 25. és 26.
Ára: 140.000 Ft + ÁFA

                      A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE     

BEVEZETÉS A BÁZELI TŐKESZABÁLYOZÁS VILÁGÁBA

Szeretne hatékony módon, átfogó Bázeli tudásra szert tenni? A kurzus alapvető isme-
reteket nyújt a Bázeli tőkekövetelmény szabályozásról, valamint annak gyakorlati alkal-
mazásáról. A képzés elsősorban az 1. pillér szerinti tőkekövetelmény számítására, a 
szavatoló tőke kalkulációra, a tőkeáttételi és likviditási mutatók szabályainak gyakorlati 
alkalmazására fókuszál.
A hallgató modern e-learning tananyag formájában (videó anyag és prezentáció), a saját 
tempójában sajátíthatja el a Bázeli keretrendszer lényegét. Kiegészítő modulként lehet 
kapcsolni az ICAAP – SREP tőkeszükséglet alapozó képzést, szintén e-learning tan-
anyag formájában.
A képzés végén igény szerint a résztvevők vizsgát tehetnek, így a Bankárképző tanú-
sítványát szerezhetik meg.
A e-learning képzés ára: 145.000 Ft + ÁFA és 20.000 Ft + ÁFA vizsgadíj.

1,5 NAP



MCD (JELZÁLOGHITELEZÉS ) KÉPZÉS 

Az ingatlanpiacon dolgozó hitelezőknek meg kell felelniük a Mortgage Credit Directive 
(MCD) uniós jelzáloghitel-irányelv elvárásaink.
Képzésünk segítségével feleljen meg a jelzáloghitel nyújtásával foglalkozó munka-
társakra vonatkozó jogszabályi előírásoknak hatékonyan! A nemzetközi gyakorlat 
alapján kialakított, de a hazai piac sajátosságait, piaci újdonságait is tartalmazó on-
line képzés szintfelmérő esettanulmánnyal kezdődik.  Ennek megoldását követően a 
program sze mélyre szabott képzést állít össze az esettanulmány feldolgozása so rán 
igazolt tudásnak, felkészültségnek megfelelően. 
A szakmai elvárásoknak megfelelő tudást a képzést lezáró szintén online vizsgán iga-
zolják a munkatársak. Biztosítsa munkatársai szakmailag megfelelő, fogyasztói érdekek 
szerint eljáró munkáját, így növelve ügyfeleinek elégedettségét, cége elismertségét.

A BANKÁRKÉPZŐ, A MOODY’S ANALYTICS ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE

KÉPESÍTETT KÖVETELÉSKEZELŐ KÉPZÉS

A tanfolyam célja, hogy növeljük a követeléskezelés, követelés-érvényesítés haté-
konyságát és eredményességét!
Legyen szó saját követelésmenedzsment rendszerről, megbízás alapján végzett köve-
teléskezelési folyamatokról vagy akár megvásárolt követelések kezeléséről, a képzésen 
résztvevők átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyaggal bővíthetik tudásukat a köve-
telésekkel kapcsolatos igényérvényesítés szabályozásáról, lehetőségeiről, módszereiről 
és eszköztáráról.
A követeléskezelési, és behajtási, workout tapasztalatokat mind a vállalati, mind 
a lakossági ügyfélkörből valós példák alapján mutatják be az előadók, egyben a 
tevékenység jogi és gyakorlati hátterét, jó gyakorlatát is ismertetve!
A képzés 2020. március 6-án indul, ám a képzés indulását 2020 őszén is tervezzük.
Ára: 375.000 Ft + ÁFA és 20.000 Ft + ÁFA vizsgadíj.

 A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A MAKISZ KÖZÖS KÉPZÉSE

11 NAP

HITELEZÉS
HITELEZŐK, HITELELEMZŐK, KÖVETELÉSKEZELŐK RÉSZÉRE



KÉPZÉS IDŐTARTAMA | |E-LEARNING KÉPZÉS MEGRENDELHETŐ KÉPZÉS

KÉPESÍTETT HITELKOCKÁZAT-KEZELÉS
MESTERFOKON

Öt nap alatt átfogó, elméleti és gyakorlati ismeretanyaggal bővítheti tudását a vállalati 
hitelkockázatok felismerése és kezelése területén.  
A beszámolókból (KATA, KIVA, EVA, egyszerűsített, éves beszámoló) megismerhető va-
gyoni és pénzügyi helyzet elemzéséből kiindulva, az ügyfél és ügyleti kockázaton ke-
resztül, speciális területek (agrárium) és speciális ügyfélcsoportok (egyéni vállalkozók, 
őstermelők) finanszírozási kockázataival is foglalkozunk, és még a kvázi konszolidáció 
lépéseivel is megismertetjük a résztvevőket! Az ismeretek elsajátításában a való életből 
vett esettanulmányok segítenek. A példákat, házi feladatokat közösen is feldolgozzuk, 
megbeszéljük. Kiváló előadók segítik a résztvevőket, hogy könnyebben tudják elemezni 
a vállalatokat a pénzügyi adataik alapján, felismerjék a kreativ könyvelés nyomait, a 
lehetséges kockázatokat, jól válasszák ki az egyes ügyletek biztosítékait, és feleljenek 
meg a felügyeleti elvárásoknak.
A képzés ára: 355.000 Ft + ÁFA és 20.000 Ft + ÁFA vizsgadíj.
Időpontok: 2020. május 7., 14., 21., 28. és június 4.
A képzés indulását 2020 őszén is tervezzük.

A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB  KÖZÖS KÉPZÉSE

VÁLLALATI KONSZOLIDÁLT
BESZÁMOLÓK ELEMZÉSE

A finanszírozási döntések egyre több információt igényelnek – ebbe beletartozik a vál-
lalatcsoportok együttes megítélése is. Nem biztos, hogy minden vállalatcsoport készít 
konszolidált beszámolót – ilyenkor szükséges, hogy mi magunk végezzünk el egy ún. 
„kvázi konszolidációt”.
Az egy napos program során esettanulmányok alapján bemutatjuk, hogy melyek a  
konszolidáció lépései, hogy lehet elvégezni, majd elemezni egy egyszerűsített konszoli-
dációt HAS szerint készült mérlegbeszámló alapján.

5 NAP



HITELEZÉSI ALAPISMERETEK

Az e-learning tananyag könnyen elsajátítható formában mutatja be a hitelekkel, a ki-
helyezések különböző típusaival, azok feltételeivel, a hitelbírálat mechanizmusával és 
előírásaival kapcsolatos tudnivalókat, valamint a hitelezési folyamatot, a biztosítékokat.

VÁLLALATOK VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK
ELEMZÉSE - CASH FLOW ELEMZÉSE

Az e-learning tananyag célja, hogy könnyen elsajátítható formában bemutassa a szám-
viteli cash flow elemzés lényegét, számítási módját, és hogy ez milyen elemzésekre, 
milyen kockázatok beazonosítására ad lehetőséget.

VÁLLALATOK VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK
ELEMZÉSE - PÉNZÜGYI MUTATÓK ELEMZÉSE

Az e-learning tananyag célja, hogy könnyen elsajátítható formában bemutassa a vállala-
tok pénzügyi, vagyoni helyzetének elemzéséhez szükséges alapvető mutatószámokat, 
számítási módjukat, és hogy ez milyen elemzésekre, milyen kockázatok beazonosításá-
ra ad lehetőséget.

PÉNZÜGYI ELEMZÉS (SZÁMVITEL) ALAPJAI

A képzésben azokat a legfontosabb HAS szerinti számviteli alapismereteket mutatjuk 
be a résztvevőknek, amelyek alapot nyújtanak a vállalati mérlegbeszámolók adatainak 
elemzéséhez, az összefüggések felismeréséhez, az esetleges kreatív könyvelésre utaló 
jegyek felismeréséhez! 

HITELEZÉS
HITELEZŐK, HITELELEMZŐK, KÖVETELÉSKEZELŐK RÉSZÉRE



HAS SZERINTI MÉRLEGBESZÁMOLÓK
KOMPLEX ELEMZÉSE

A finanszírozási döntések egyre több információt igényelnek. Egyre összetettebb elem-
zésre van szükség a kockázatok megállapításához. 
Az 1 vagy akár 2 napos képzés alatt esettanulmányok alapján gyakorlati alapú ismeret- 
anyaggal bővítheti tudását a mérlegbeszámolók elemzésében, a cash-flow és a pénz-
ügyi mutató elemzés területén!
Elengedhetetlen, hogy tudjunk „olvasni” a vállalkozások nyilvánosságra hozott mérleg-
beszámolóiból és „ránézésre” meg tudjuk állapítani a pénzügyi, vagyoni helyzetet, felis-
merjük, ha hiányzik a logikai összefüggés az adatokban.

ÜGYFÉL ÉS ÜGYLETI KOCKÁZATOK ELEMZÉSE

Elengedhetetlen, hogy elmélyüljünk a vállalkozás működésében, értsük a vállalkozás 
vezetőinek érdekeltségét, meg tudjuk ítélni, milyen piaci, személyi, működésbeli kocká-
zatai vannak a vállalkozásnak.
Az egy napos képzés alatt esettanulmányok alapján gyakoroljuk az elemzést, a vállalko-
zás helyzetének megítélését, a főbb kockázatok felismerését.

AMIT A HITELELŐTERJESZTÉS- ÍRÁSRÓL
TUDNI KELL

A finanszírozási döntések egyre több információt igényelnek. Most egy nap alatt átfogó, 
gyakorlati alapú ismeretanyaggal bővítheti tudását a vállalati hitelelőterjesztés-készí-
tésben! Esettanulmányok alapján gyakoroljuk az előterjesztés elkészítését, a lényeges 
információk és kockázatok egyértelmű, tömör, világos bemutatását. 
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HITELEZÉS
HITELEZŐK, HITELELEMZŐK, KÖVETELÉSKEZELŐK RÉSZÉRE

MONITORING ÉS KORAI
FIGYELMEZTETŐ RENDSZEREK

A monitoring rendszer akkor működik jól, ha időben figyelmeztet - nem a bekövetkezett, 
hanem a lehetséges kockázatra, veszteségre. Elengedhetetlen, hogy a hitelügylet vizs-
gálata során feltárt kockázatokhoz illeszkedő monitoring szempontokat tudjunk már a 
döntésnél meghatározni - de fel kell készülnünk új kockázatokra is. 
Alakítsuk ki együtt a fél napos program során egy jól működő monitoring rendszer alap-
jait, amely a korai figyelmeztető jeleken alapul.

AGRÁRFINANSZÍROZÁS SPECIÁLIS KÉRDÉSEI 

Milyen a mezőgazdaság és az élelmiszeripar helyzete, kilátása? Egyszerű vagy bonyo-
lult a finanszírozásuk? A finanszírozni kívánt beruházással, géppel, berendezéssel, kiter-
melhető-e a hitel visszafizetéséhez szükséges cash flow? Melyek a főbb kockázatok? A 
képzés célja, hogy megismerjük az agrárium és az élelmiszeripar speciális finanszírozási 
igényeit, a finanszírozási feltételeket, lehetőségeket.

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS ŐSTERMELŐK
MŰKÖDÉSÉNEK ELEMZÉSE

A hazai gazdaságban meghatározó számmal vannak jelen az egyéni vállalkozók, és az 
őstermelők, de közös jellemzőjük, hogy többségük nem vesz igénybe banki finanszí-
rozást. Hiteligényeik elbírálásához kapcsolódó pénzügyi és kockázatelemzés speciális 
működésük és a rájuk vonatkozó szabályozás ismeretét kívánja meg – ehhez kíván se-
gítséget nyújtani programunk. 



MŰTÁRGYPIAC ÉS BEFEKTETÉS

Gondolt már arra, hogy modern vagy kortárs művészeti alkotásba fektessen? 
Vagy csak érteni szeretné ezt az izgalmas, folyamatosan változó világot? Egyre 
többen fedezik fel a műgyűjtést, mint befektetési lehetőséget, amely egyszerre 
jelent intellektuális felfedezést és érzelmi inspirációt.
A műtárgypiacon, annak hazai és nemzetközi intézményrendszerében, valamint a műal-
kotások között való eligazodás speciális szakmai ismereteket igényel, enélkül komoly 
kihívást jelent a magánbefektetők, -gyűjtők és vagyonkezelők számára a műtárgyak be-
vonása a befektetési portfóliókba. A képzés ezen a területen kíván célzott és jól haszno-
sítható ismereteket nyújtani a képzőművészeti szcénában aktív szakemberek, a globális 
műtárgypiacon is otthonosan mozgó magángyűjtők valamint elemzők segítségével.
A képzés ára: 235.000 Ft + ÁFA és 20.000 Ft + ÁFA vizsgadíj.
A képzés időpontjai: 2020. május 5., 12., 19., 26. és június 9., 16.
A képzés időtartama tartalmazza a galéria és a festményvizsgálati laboratórium látoga-
tásnak idejét is.

MIFID II SPECIÁLIS SZAKMAI KÉPZÉS

Az ügyfelek számára befektetési információt nyújtó és befektetési tanácsadást végzők-
nek meghatározott szakmai készségek és kompetenciák birtokában kell lenniük tevé-
kenységük végzéséhez. A jogszabálynak megfelelő keretrendszer kialakítása jelentős 
erőforrást igényel. A Bankárképző által kialakított e-learning speciális képzési program 
eredményes tudásátadást és a hatékony tudásfelmérést biztosít - optimalizálva az in-
tézménynél történő erőforrás ráfordítást is.Kérje szakértő munkatársaink segítségét, 
hogy megfeleljen a jogszabályi előírásoknak!
A képzés angol nyelvű változatáért lapozzon az utolsó - Angol nyelvű képzések - című 
fejezethez.

7*FÉL NAP

BEFEKTETÉSI ISMERETEK
BEFEKTETŐK, BEFEKTETÉS ELEMZŐK ÉS KEZELŐK,

PRIVÁT ÉS PRÉMIUM BANKÁROK RÉSZÉRE
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IT, DIGITALIZÁCIÓ
IT SZAKÉRTŐKNEK, TERMÉKFEJLESZTŐKNEK

BANKI IT PROJEKTMENEDZSER KÉPZÉS

A képzés célja, hogy
• alapvető projekt-irányítási ismereteket adjon banki IT projektek megvalósításához;
• a hallgatók használható gyakorlati tudást szerezzenek a projekt terjedelmének meg-

határozásához, a projekt működőképes megtervezéséhez, minőségi, határidő- és 
költségterv szerinti lebonyolításának menedzseléséhez.

A képzés végigköveti egy hagyományos projekt életciklusát, a projekt irányításának 
szervezeti kereteit, eszközeit, a projekt kockázatainak kezelését és a projekt beveze-
téséhez szükséges változáskezelési és kommunikációs feladatokat. A képzés a pro-
jekt menedzsmentelméleti megalapozásán túl esettanulmányokon keresztül, tapasztalt 
gyakorló szakemberek bevonásával ad a hallgatók kezébe a mindennapi munka során 
alkalmazható gyakorlati ismereteket. 
A képzés időpontja: 2020. március 11., 18., 25. és április 1.
A képzés ára: 310.000 Ft + ÁFA és 20.000 Ft + ÁFA vizsgadíj

A BANKÁRKÉPZŐ, A BIB  ÉS A MAGYAR 
PROJEKTMENENEDZSMENT SZÖVETSÉG KÖZÖS KÉPZÉSE

BANKI DIGITALIZÁCIÓS SZAKÉRTŐ

A klasszikus kereskedelmi bankoknak a sikeres jövőbeli működés érdekében 
hasznosítaniuk kell a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket, kihívásokat.
A banki digitalizáció nem informatikai kérdés, hiszen átszövi a teljes szervezetet, a köz-
pontot, a hálózatot, az üzletet, a kockázatkezelést. A képzés során megismerheti a most 
folyó digitális forradalom hatását a bankszektorra, azt, hogy a kor elvárásainak milyen 
területeken, milyen módon tud és kell megfelelnie egy banknak. A klasszikus kereske-
delmi bankoknak a sikeres jövőbeli működés érdekében meg kell ismerniük a digitalizá-
ció nyújtotta lehetőségeket, kihívásokat.
A képzés 2020 őszén indul.

A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE

4 NAP
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KÉPESÍTETT TREASURY SZAKÉRTŐ KÉPZÉS 

A képzés célja, hogy versenyképes, naprakész ismereteket biztosítson vállalati és a 
banki treasury területen. 
A képzésen megszerzett ismeretek alapján a hallgatók 

• képesek lesznek átlátni a treasury működését mind a banki mind a vállalati 
szervezeten belül;

• megismerik a tipikus treasury termékeket;
• képesek lesznek felismerni, értelmezni és mérni az egyes treasury ügyletek pénzügyi 

kockázatait;
• gyakorlatban tudják majd alkalmazni az egyes treasury termékeket, kezelni a  

felmerülő kockázatokat;
• mérlegelni tudják a deviza- és kamatkockázati, illetve árupiaci termékek hatékony 

alkalmazásának lehetőségeit, azok hatásmechanizmusait;
• átlátják a Cash Pool-ok működését.

A képzés átfogó, gyakorlati képzéssel kiegészített tudásanyaggal segíti a munkatársak 
munkáját, ezáltal a vállalat kitettségeivel kapcsolatos kockázatainak mérséklését likvi-
ditáskezelés, kamat- és devizakockázat-kezelés, illetve árupiaci ügyletek segítségével.
A képzés ára: 235.000 Ft + ÁFA és 20.000 Ft + ÁFA vizsgadíj.
A képzés tavaszi időpontjai: 2020. április 15., 22. és 29. 
A képzés indítását 2020 őszén is tervezzük.     

A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE

TREASURY
VÁLLALATI ÉS BANKI TREASURY MUNKATÁRSAKNAK

3 NAP



KONTROLLING, JELENTÉSKÉSZÍTÉS 
RIPORT- ÉS JELENTÉSKÉSZÍTŐKNEK

RIPORTOK, JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉNEK
AUTOMATIZÁLÁSA EXCELBEN  AZ ALAPOKTÓL

Nem gond, ha még nem rendelkezik programozási előismeretekkel, mert ezen a 
két napos kurzuson az alapoktól vezetjük végig a legfontosabb programozási tud-
nivalókon. 
A banki munka során felmerülő feladatokat fordítjuk le a programozás nyelvére és mu-
tatjuk be, hogyan tudja azokat hatékonyan megoldani a Visual Basic segítségével.

HATÉKONY RIPORTKÉSZÍTÉS –
EXCEL PROGRAMOZÁSI ALAPOK

A „Riportok, jelentés készítésének automatizálása excelben az alapoktól” kurzus első 
napja, e-learning formában! 
A kurzus során a különböző programozási struktúrákkal színes, humoros és szórakoz-
tató formában ismerkedhet meg. Ez nem egy átlagos Excel Visual Basic programo-
zási kurzus, ezt garantáljuk!
A képzés ára: 95.000 Ft + ÁFA

HATÉKONY RIPORTKÉSZÍTÉS –
HALADÓ EXCEL PROGRAMOZÁS

Ha már rendelkezik VBA programozási előismeretekkel, vagy elvégezte Hatékony 
riportkészítés – Excel programozási alapok ONLINE alapozó kurzusunkat, akkor ez 
a képzés a következő lépcsőfok tudása elmélyítésére!
A képzés ára: 99.500 Ft + ÁFA

BANKSZAKMÁRÓL KÖZÉRTHETŐEN

A képzés célja, hogy a banki tevékenységről, annak szabályozási hátteréről és működé-
si feltételeiről átfogó képet adjon.

1 NAP



HATÉKONY FIÓKMŰKÖDTETÉS

A képzés célja, hogy segítse a pénzintézeti fiókok hatékonyabb működését.
Ugye ismerjük az ügyfeleinket? Tudjuk, mikor lesznek elégedettek? Mit tudunk tenni az 
ügyfél minőségi kiszolgálása érdekében? Határozzuk meg együtt az ügyféligényeket és 
így javítsuk a pénzintézeti fiókok működési hatákonyságát!

SQL ALKALMAZÁSA A
HITELINTÉZETI GYAKORLATBAN 

Szeretné hatékonyan lekérdezni és felhasználni a banki adattárházi információ-
kat? Szeretne megismerkedni az SQL programozás alapjaival munkájának meg-
könnyítése érdekében? 
Tanfolyamunkon MsSQL és Oracle környezetben is bemutatjuk a mindennapi pénzin-
tézeti munka során felmerülő feladatok, lekérdezési és riport igények hatékony megva-
lósítását.

BANKI KONTROLLING

A stratégia kialakításához és megvalósulásának visszaméréséhez elengedhetetlen, 
hogy kontrollálni tudjuk a tevékenységet és a vezetés minden pillanatban tisztában le-
gyen a működés hatékonyságával és eredményességével. A képzés során gyakorlati 
tanácsokat kap egy jól működő kontrollingrendszer kiépítéséhez. 
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KÉPESÍTETT BANKBIZTONSÁGI SPECIALISTA

A Bankszövetség célja, hogy magasan képzett szakemberek feleljenek a pénzügyi in-
tézmények, biztosítók szervezetén belül a biztonság, az adatvédelem, az IT védelem 
területének jogszabályi előírások szerinti, fenntartható, biztonságos működéséért. 
A program során a résztvevő: 

• megismeri az e területekre vonatkozó jogszabályi előírásokat és azok alkalmazásá-
nak legjobb gyakorlatát;

• elsajátítja a bankbiztonság körébe tartozó, az üzletmenet folytonosságot és  
üzletmenet-biztonságot szolgáló ismereteket;

• megismeri a fizikai biztonság, adatvédelem, informatikai biztonság és humánbizton-
ság területét érintő kihívásokat, és a szabályozói, felügyeleti elvárásokat is.

A képzés ára: 235.000 Ft + ÁFA és 20.000 Ft + ÁFA vizsgadíj.
A képzés időpontjai: 2020. május 6., 13. és 20.
A kurzus indítását 2020 őszén is tervezzük.

A BANKÁRKÉPZŐ, A BIB ÉS A BANKSZÖVETSÉG KÖZÖS KÉPZÉSE

3 NAP

BANKBIZTONSÁG
BANKBIZTONSÁGI, COMPLIANCE, BELSŐ ELLENŐR
ÉS JOGI MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE



VÁLLALATI COMPLIANCE HATÉKONY MŰKÖDTETÉSE

A kurzus célja megismertetni a résztvevőkkel a compliance új kihívásait, trendjeit, gya-
korlati alkalmazási követelményeit, áttekinteni azokat a compliance módszereket és 
eszközöket, melyek lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy a szakterületen napra-
kész szaktudással rendelkezzenek.
A versenyszektorban, állami szektorban dolgozó szakemberek részére ajánljuk a  
képzést, akik munkájukhoz a legjobb gyakorlatokon alapuló ismereteket szeretnék 
megszerezni.
A képzést 2020 őszén indítjuk.

A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE

COMPLIANCE
VÁLLALATI COMPLIANCE SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE

3 NAP
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CEFA PREPARATORY COURSE AND EXAM

A CEFA Befektetés-elemzői Program a European Federation for Financial Analysts 
Societies (EFFAS, www.effas.net) vizsgatematikájára épülő, hazánkban és egész  
Európában széles körben elfogadott oktatási program. Egyedülálló módon a befektetési 
terület legjobb szakembereitől közvetlenül szerezhet ismereteket a piac aktualitásairól.
Az EFFAS diploma megszerzésével képes lesz bármely neves európai befektetési alap 
kezelésére, banki treasury vezetésére, vagy kockázati tőkealapok, nagy portfóliók  
menedzselésére, részvényelemzésre.
 
Most először indítjuk a CEFA Befektetéselemzői programjának vizsga-orientált  
angol nyelvű változatát, amely 2 félév (2 vizsgaidőszak) alatt készíti fel a hallgatót a 3 
nemzetközi vizsgára. Ez a képzés feltételezi a meglévő elméleti alapokat, így az okatók  
vizsga-specifikus, gyakorlatias problémákat megoldva mélyítik el a hallgatók tudását.

A képzés 2020. február 26-án indul.
Ára, mely tartalmazza a képzés és a vizsga díját is: € 1350 + ÁFA (27%) vizsgánként.

TÁRSADALMILAG FELELŐS BEFEKTETÉSEK  
ÉS SZABÁLYOZÁSUK - ESG

Az utóbbi években a társadalom- és környezettudatos befektetések egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendenek. Egyre inkább látható az, hogy a befektetők igyekeznek a 
környezettudatosságot és a szociális értékeket szem előtt tartani befektetéseik során. 
A tanfolyam célja, hogy bemutassa a résztvevőknek az ESG (Environmental, Social 
and Governance) témakör fontosságát a befektetési döntések és elemzések, illetve 
értékelések folyamatában. A résztvevők gyakorlati példákon keresztül is megismerik a 
különböző ESG szempontok és módszerek alkalmazásának jelentőségét és hatásait.
Elsősorban a befektetések elemzésével foglalkozó munkatársaknak ajánljuk, akinek 
napi feladatai közé sorolható a portfoliókialakítás és portfoliókezelés. Továbbá olyan 
jelentkezők számára is hasznos ez a képzés, akik egy nagyvállalat befektetői kapcsola-
taiért vagy éves jelentéseinek készítéséért felelősek.
Az e-learning képzés nyelve angol.

ENGLISH COURSES

2 FÉLÉV



MIFID II SZAKMAI KÉPESSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK  
ANGOL NYELVEN

A képzés résztvevői négy nap alatt elsajátítják azokat a szakmai képességeket és kom-
petenciákat, amelyek a befektetési eszközökről információt nyújtó vagy befektetési ta-
nácsadást végző munkatársak számára szükségesek a magas szintű ügyfélkiszolgálás 
érdekében. Az ismeretátadáson túl számos gyakorlati példán és sok szakmai magyará-
zat segítségével a munkatársak képesek lesznek a szükséges információkat az ügyfél 
felé közvetíteni és az ügyfél elégedettséget növelni. A képzés megfelel a 37/2017. szá-
mú MNB rendelet előírásainak, így a képzést és a vizsgát sikeresen elvégző munka-
társak megfelelnek a MiFID 2-höz kapcsolódó oktatási követelményeknek.
Az angol nyelvű képzés időpontja: 2020. május 6., 7., 13. és 14.
Ára: 250.000 Ft +  0% ÁFA

ÜZLETI, BANKI ANGOL NYELVI KÉPZÉS

A tanfolyam fókuszában az üzleti kommunikációs készségek fejlesztése áll a nyelvhe-
lyesség mellett.
A pénzügyi világból vett valós, gyakorlati szituációkon keresztül sajátítják el a hallga-
tók a szükséges nyelvi ismereteket. A képzés során olyan kifejezések, panelek, kom-
munikációs fordulatok és érveléstechnikai nyelvi eszközök elsajátítására és alapos be- 
gyakorlására helyezzük a hangsúlyt, amelyek az üzleti életben való sikeres és hatékony 
kommunikációhoz elengedhetetlenek. A csoport létszáma legfeljebb 6 fő!
3 modul, egy modul időtartama 3 hónap, heti kétszer 1,5 óra.

PREZENTÁCIÓS TRÉNING ANGOL NYELVEN

Ez nemcsak egy nyelvi kurzus - mi azért vagyunk, hogy  fejlesszük a prezentációs és 
tárgyalási készségeit! Személyre szabott feladatokkal, az egyéni előrehaladást mérve 
segítjük elő jövőbeni sikerét. Nézze meg magát előadás, prezentálás közben – hogy 
tetszik? Ha nem elégedett, min javítana? 
Próbálja meg újra, neves kommunikációs szakértő fogja Önt segíteni ebben!  
A csoport létszáma legfeljebb 6 fő! 
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