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KÉPESÍTETT KÖVETELÉSKEZELŐ KÉPZÉS

A tanfolyam célja, hogy növeljük a követeléskezelés, követelés-érvényesítés hatékony-
ságát 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, módszerei-
ről és eszköztáráról.
A követeléskezelési, és behajtási, workout tapasztalatokat mind a vállalati, mind a la-
kossági ügyfélkörből valós példák alapján mutatják be az előadók, egyben a tevékeny-
ség 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
 

A VÁLLALATI KÖTVÉNYPROGRAM LEHETŐSÉGEI
(NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNYPROGRAM BEMUTATÁSA)

A vállalati kötvénykibocsátás új, több szempontból is kedvezményes forrásbevonási 
lehetőség a vállalatok számára. Képzésünkön e forrásbevonás előnyeit, és a kibocsá-
tással kapcsolatos feladatokat ismertetjük.
A képzés célja elsősorban a Növekedési Kötvényprogram, de általánosan a vállalati 
kötvények kibocsátásával kapcsolatos tudnivalók, aktuális információk közvetítése és 
a jó gyakorlatok bemutatása a kibocsátásban résztvevő vagy azt tervező vállalatok és 
a programban szerepet vállaló bankok számára.
A képzés interaktív módon, a kibocsátás teljes folyamatával kapcsolatos jogi és gaz-
dasági ismereteket a lebonyolítási lépésekkel együtt mutatja be, azonnali kérdezési 
lehetőséget biztosítva a résztvevők számára.
A képzés időpontjai: 2020. április 16. és 17.
Ára: 140.000 Ft + ÁFA

A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE

MEGHIRDETETT, TANTERMI (ONSITE) KÉPZÉSEINK

11 NAP

1,5 NAP

2020-ban meghirdetett képzési programjaink nyitottak, ám arra is lehetőség van, hogy a  
programokat egyeztetett időpontban, helyszínen és ütemezésben MEGRENDELT programként 
valósítsuk meg.



ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁS A GYAKORLATBAN

Idén először jöhetnek létre Magyarországon értékpapírosítási tranzakciók az MNB  
Növekedési Kötvényprogramjának támogatásával.
Kurzusonkon a gyakorlatban, vezető befektetési banki szakemberek vezetésével  
ismerheti meg ezen ügyletek jellemzőit, struktúráját. Számítógépes támogatással pedig 
konkrét struktúrákat is létrehoznak a tanfolyam résztvevői, amely a későbbiekben a 
létrejövő ügyletek megértését és kezelését nagyban segíti.
A képzés időpontja: 2020. május 8., 15. és 22.  Ára: 295.000 Ft + ÁFA

KÉPESÍTETT TREASURY SZAKÉRTŐ KÉPZÉS

A képzés célja, hogy versenyképes, naprakész ismereteket biztosítson vállalati és a 
banki treasury területen.
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

VÁLLALATI COMPLIANCE HATÉKONY MŰKÖDÉSE

A kurzus célja megismertetni a résztvevőkkel a compliance új kihívásait, trendjeit,  
gyakorlati 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 képzés 2020 őszén indul.

A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE

ESG SZEMPONTOK A BEFEKTETÉSELEMZÉSBEN

A vállalati működés egyre jobban ki van téve a környezeti, társadalmi és a vállalatirá-
nyítási szempontok mentén felmerülő kockázatoknak. Ezen kockázati tényezők figye-
lembevételére, illetve számszerűsítésére jött létre az ESG keretrendszer. A hárombetűs 
mozaikszó - az ESG - fedi le az egymástól független, de mégis gyakran egybemosott 
fogalmakat, angol nyelven: Environmental, Social & Corporate governance. 
A résztvevők betekintést nyernek az ESG befektetések és piaci szereplők világába, 
illetve az egyes környezeti, társadalmi és vállalatirányítási faktorok összeállításába,  
értelmezésébe.
A képzés ára: 130.000 Ft + ÁFA
A képzés időpontja: 2020. április 21. és 28.

3 NAP

3 NAP

3 NAP

2*FÉL NAP



RATING, SCORING - VÁLLALATOK SZÁMÁRA

Az ügyfelek minősítése, az üzleti partnerek helyes kiválasztása, ezáltal a vállalati likvi-
ditás kezelése elengedhetetlen a vállalat működésének A legújabb rating, scoring mo-
delleket, módszertanokat a Bankárképző vezető modellezője fogja bemutatni a részt-
vevőknek, felhíva a figyelmet a scoring és rating modellfejlesztések tipikus buktatóira. 
Gyakorlatorientált és online tartalommal kiegészített képzésünk bemutatja az adatösz-
szeállítás, adatelemzés, az egy- és többváltozós elemzés és modellkiválasztás lépéseit 
és körbejárja a validáció és az induló PD-kalibráció lépéseit is.

VÁLLALATOK VAGYONI PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE  
A BESZÁMOLÓK ALAPJÁN

Az 1 vagy akár 2 napos képzés alatt esettanulmányok alapján gyakorlati alapú isme-
ret-anyaggal bővítheti tudását a mérlegbeszámolók elemzésében, a cash-flow és a 
pénzügyi mutató elemzés területén!  Elengedhetetlen, hogy tudjunk „olvasni” a partne-
rek nyilvánosságra hozott mérleg-beszámolóiból és „ránézésre” meg tudjuk állapítani 
a pénzügyi, vagyoni helyzetet, felismerjük, ha hiányzik a logikai összefüggés az ada-
tokban.

ÜZLETI TERVEZÉS VÁLLALATOK SZÁMÁRA

Hogyan állítsunk össze egy üzleti tervet, mik a tervezés általános szabályai? Mikor 
meggyőző az üzleti terv egy finanszírozó számára? Ezeket a kérdéseket járjuk körül a 
megrendelhető fél vagy egy napos képzés során, akár egy konkrét terv esetében.

ÜGYFÉL ÉS ÜGYLETI KOCKÁZATOK ELEMZÉSE

Elengedhetetlen, hogy egy üzleti kapcsolat kialakításnál megismerjük a partner vállal-
kozás működését, megértsük a vállalkozás vezetőinek érdekeltségét, meg tudjuk ítélni, 
milyen piaci, személyi, működésbeli kockázatai vannak a vállalkozásnak.
Az egy napos képzés alatt esettanulmányok alapján gyakoroljuk az elemzést, a vállal-
kozás helyzetének megítélését, a főbb kockázatok felismerését.

IFRS ISMERETEK ANGOL NYELVEN

Tanfolyamunkon átfogó és naprakész ismeretanyagot nyújtunk a pénzügyi instrumen-
tumok besorolására, értékelésére, fedezeti elszámolásra vonatkozó aktuális szabályo-
zási keretrendszerről, illetve az IFRS 9 átállással kapcsolatos gyakorlati teendőkről.

MEGRENDELHETŐ KÉPZÉSEINK

A megrendelő egyedi igényeit figyelembe vesszük a képzés tematikájának összeállításánál, 
súlypontjainak meghatározásánál. A képzés akár a megrendelő, akár a Bankárképző szék- 
helyén megvalósulhat, egyeztetett időpontban és létszám mellett.



TÁRSADALMILAG FELELŐS BEFEKTETÉSEK ÉS SZABÁLYOZÁSUK 
(ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE - 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 témakör fontosságát a be-
fektetési döntések és elemzések, illetve értékelések folyamatában. A résztvevők gya-
korlati 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.

VÁLLALATOK VAGYONI PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE
CASH FLOW ELEMZÉS

A partnerek vagyoni pénzügyi helyzetének elemzését könnyíti meg az e-learning tananyag, 
melynek célja, hogy könnyen elsajátítható formában bemutassa a számviteli cash flow  
elemzés lényegét, számítási módját, és hogy ez milyen elemzésekre, milyen kockázatok 
beazonosítására ad lehetőséget.

VÁLLALATOK VAGYONI PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE
PÉNZÜGYI MUTATÓK ELEMZÉSE

A partnerek vagyoni pénzügyi helyzetének elemzését könnyíti meg az e-learning tananyag, 
melynek célja, hogy elsajátítható formában bemutassa a vállalatok pénzügyi, vagyoni hely-
zetének elemzéséhez szükséges alapvető mutatószámokat, számítási módjukat, és hogy ez 
milyen elemzésekre, milyen kockázatok beazonosítására ad lehetőséget.

Áttekintő e-learning képzéseink saját fejlesztésű tudásfókuszú online tananyagokat tartalmaz-
nak, mellyel kényelmesen, saját tempójában sajátíthatja el a tananyagot.

Előadásanyag  |  Az előadásanyagok 6 hónapig elérhetőek, és ez alatt az időtartam alatt  
korlátlan alkalommal visszanézhetőek. A videók témakörökre bontva hallgatóbarát formában  
(érthetően, élvezhetően és lépésről lépésre haladva) tartalmazzák az ismeretanyagot. 

Kiegészítő jegyzetek  |  Az előadás fóliái visszanézhetők, nehezebb érthető témáknál 
kiegészítő anyagok, feladatmagyarázatok segítik a megértést.
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ONLINE E-LEARNING KÉPZÉSEINK

+36-1-224-0700
bankarkepzo@bankarkepzo.hu
www.bankarkepzo.hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT 
VEGYE FEL VELÜNK 
A KAPCSOLATOT!


