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GAZDASÁGI BLOCKCHAIN SZAKÉRTŐ KÉPZÉS
A BANKÁRKÉPZŐBEN

KINEK AJÁNLJUK?

A TANFOLYAM CÉLJA
Célunk, hogy mint Gazdasági Blockchain Szakértő
tisztában legyen a technológia alkalmazási
területeivel,
azok
megvalósíthatóságával,
előnyeivel, kihívásaival és kockázataival egyaránt.
A Blockchain technológia iránt egyre növekvő
érdeklődést mutatnak a különböző iparágak,
egyetemek és a politikai döntéshozók is
Európában és azon kívül.
Az IT-tudományban is viszonylag új innováció a
Blockchain technológia, mely iparágakat képes
átformálni és talán nem is tudjuk becsülni még
hatását a gazdaságra. A technológia alapját az
átláthatóság, a megmásíthatatlanság és az
érdekfüggetlen rendszerműködés biztosítja.

Mindenkinek,
akit
érdekelnek
az
újdonságok, kihívások! Továbbá, ha
• pénzügyi, banki, biztosítói területen
dolgozik,
• pénzforgalommal foglalkozik,
• IT fejlesztő, felhasználó,
• ügyvéd,
• szerződéseket köt,
• termékfejlesztő,
• belső ellenőr,
• kereskedni akar
• ha fejleszteni és fejlődni szeretne
• vagy csak a piac előtt akar haladni.

Ez a képzés arra összpontosít, hogy
- a hallgatók megértsék a technológiában rejlő
lehetőségeket és képesek legyenek felismerni,
hogy azt a saját szakmai szférájukban hogyan
lehet alkalmazni;
- bemutassa a kriptovaluták sajátosságait és
gyakorlati példákon keresztül ismertesse a
különböző platformok használatát;
- ismertesse esettanulmányokon keresztül a
Smartcontract (okosszerződés) felhasználási
területeit.

ONLINE TANANYAG!
A képzés oktatási anyagait a
résztvevők a bankárképző online
oktatási felületén is elérhetik!
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MEGHÍVOTT OKTATÓK

DEBRECZENI BARNABÁS
Shinrai alapító, CEO
A decentralizált digitális pénzek egyik magyarországi úttörője. Cége, a Shinrai
üzemelteti Magyarország első Bitcoin ATM-ét és első online Bitcoin váltóját (MrCoin).
A magyar és a nemzetközi blockchain közösségnek aktív résztvevője, a Magyar Bitcoin
Egyesület elnökségi tagja, a Bitcoin Budapest meetupok főszervezője, és több
decentralizált pénzügyi technológia (pl. az egyre népszerűbb Ethereum) követője.
Számos IT-startup felépítésében vett részt, évekig a több mint 20 országban jelenlévő
amerikai vállalat, a TerraCycle IT-igazgatója.

SZILÁGYI IMRE
Befektető, közgazdász
Pénzügyi- és ingatlanbefektetési szakértőként dolgozik magyar és EU-s
projekteken. Élt az Egyesült Államokban és Párizsban, jelenleg Budapesten él.
Személyesen vezeti a Life Success oktatási programokat, elsősorban ingatlan
befektetésekkel, pénzügyi képzéssel és újabban a blockchain technológiával
foglalkozik. A Business Smart konferencia sorozat és a Blockchain Budapest
rendezvény is a nevéhez kötődik.

CSABAI CSABA
Crypto-blogger, Variance HUB és InLock alapító
Közgazdász és információ-biztonsági háttérrel rendelkező kriptopénz és blockchain
szakértő, aki számos hazai közösségi alapon szerveződő blockchain kezdeményezés
alapítója, tanácsadója. A publikus (permissionless) blokklánc alapú megoldások
elhivatott támogatója, jelenleg is több hazai kriptopénzhez kapcsolódó projekten
dolgozik, melyek közül kiemelendő az INLOCK kriptopénz fedezettel működő,
smartcontract alapú hitelplatform. A Vriance HUB alapítója, ami jelenleg a legnagyobb
hazai kizárólagosan blockchain alapú startuppok inkubációjávan foglalkozó közösségi
platform.

PAJOR DÁVID
8 éve ügyvéd, tőkepiaci- és bank szakjogász
Magyarországon úttörőként, elsők között foglalkozott a blockchain alapú fizetési
rendszerekkel (kriptovaluták, Bitcoin, Ethereum) kapcsolatos jogi és pénzügyi
tanácsadással. Magyarországon és Európában vezető bitcoin-váltók alapításában
és működésének kialakításában működött közre. A Magyar Bitcoin Egyesület
elnökeként 2014. óta vesz részt a XXI. századi úttörő fintech megoldás
elterjedésének elősegítésében.

VIDÁKOVICS ATTILA
Kripto szakértő, DLabs

A Nemzetközi Bankárképző képzésén végzett Vagyon-, Alap- és
Portfoliókezelőként. A blockchain technológiai és kriptovaluta fejlesztéssel
foglalkozó cég, a DLabs alapítója és vezetője, mely számos nagyvállalat és
startup szoftverfejlesztésein dolgozik. 2010-től egy mikrobiológiai kutató
projektet vezet. A MENSA HungarIQa Blockchain és kriptovaluta csoport
alapítója és vezetője, továbbá alapítója és társvezetője a MENSA
International Blockchain kutatócsoportnak. A blockchain technológiával
kapcsolatos motivációja létrehozni olyan rendszereket, amelyek segíthetik az
emberek életét. Hobbija a kripto bányászat.

TEMATIKA
Blockchain technológia alapok és kriptovaluták típusai
o történelmi áttekintés, a technológia megszületésének gazdasági szükségszerűsége és az első
blockchain megszületésének „misztikus” története
o Kriptográfia alapok
o Blockchain működése, a kriptovaluták “mozgása”
o Elosztott decentralizált hálózat és nyilvántartás
o Blockchain típusok
o Bitcoin és altcoinok azaz a kriptovaluták
o Pénztárca működése (wallettek)
o Fontosabb kriptovaluták és tipusai
o A bányászat célja, pool-ok és hardverek
o Tőzsdék, kereskedés, számlanyitás, gyakorlat
Okosszerződések (Smartcontracts) és felhasználási területei, ICO-k.
o Mik azok az okosszerződések?
o Okosszerződések típusai
o Gyakorlati hasznosítási lehetőségek és konkrét példák
o Okosszerződésre ültethető folyamatok
o Okosszerződések jogi keretei
o Okosszerződések fejlesztése a gyakorlatban
o Hogyan használható az okosszerződés
o ICO-k a gyakorlatban, kategóriák, történelem és példák
Tokenizáció. A blockchain gyakorlati alkalmazása
o Mit jelent a tokenizáció
o Mit lehet tokenizálni és miért érdemes bármit is tokenizálni
o Értékek tokenizálása
o Gyakorlati tokenizációs platformok
o Blockchain hatása a gazdaságra és a társadalomra
o Blockchain a nagyvállalati szektorban, az államigazgatásban és a hétköznapokban, Európai U
példák
o Várható hatások és változások, munkaerőpiaci kérdések
o Kihívások a szabályozásban

.

ÉRDEKLIK AZ ÚJDONSÁGOK?
KERESKEDETT MÁR BITCOINNAL?
SZERETNÉ ÉRTENI A KRIPTOVALUTÁKAT?
TUDJA MITŐL OKOS EGY SZERZŐDÉS?
VAN MÁR ÖTLETE, HOGY TUDNÁ EZEKET
HASZNÁLNI?
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