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KÉPESÍTETT BANKI 

DIGITALIZÁCIÓS 
SZAKÉRTŐ KÉPZÉS 

 
(3 NAP) 

 

 
 

 

ÚJ 
ONLINE TANANYAG! 

A KÉPZÉS OKTATÁSI ANYAGAIT  A 
RÉSZTVEVŐK A BANKÁRKÉPZŐ ONLINE 

OKTATÁSI FELÜLETÉN IS ELÉRHETIK! 

A KÉPZÉS CÉLJA 

 

A klasszikus kereskedelmi bankoknak a 

sikeres jövőbeli működés érdekében 

meg kell ismerniük a digitalizáció 

nyújtotta lehetőségeket, kihívásokat. 

A banki digitalizáció nem informatikai 

kérdés, az átszövi a teljes szervezetet, a 

központot, a hálózatot, az üzletet a 

kockázatkezelést …. 

 

A KÉPZÉS ELŐNYE: 

 

Bemutatja  

- a most folyó digitális forradalom 

hatását a bankszektorra 

- a kor elvárásainak milyen 

területeken, milyen módon tud és 

kell, hogy megfeleljen egy bank. 

 

 

 

KINEK AJÁNLJUK? 

Vezetők, termékfejlesztők, üzleti támogatók, 

informatikusok, folyamatszervezők, 

kockázatkezelők, marketingesek, 

jogászokszámára …. 

…mindenkinek, akit érdekelnekaz 

újdonságok, kihívások! 

…ha fejleszteni és fejlődni szeretne… 

…vagy csak a piac előtt akar haladni… 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpontok: 2018. április 6, 11., 19. 

(minden nap 9:00 -16:15 óra között) 

Jelentkezési határidő: 2018. március 20. 

Vizsga: 2018. április 

Helyszín: 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

Ár: 

235 000 Ft + áfa képzési díj és  

20 000 Ft + áfa vizsgadíj 

 

Témavezető: Dr Kálmán Tamás, Gőgh 
Magdolna 

mgogh@bankarkepzo.hu 

Ügyfélkapcsolati menedzser: 

Regős Teréz,tregos@bankarkepzo.hu 
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TEMATIKA 

 

A képzés  
- bemutatja a digitális tendenciákat, a világ legjobb digitális bankjainak jellemzőit; 

- az ügyfelek szemén keresztül láttatja a digitális banki jellemzőket, bemutatva, hogy 

az ügyfél mitől fogja használni a digitális szolgáltatásokat; 

- áttekinti a digitális pénzforgalmi tendenciákat (PSD2 – API – NFC – mobil tárca) 

- körbejárja a Personal Financial Management (PFM)megoldások nyújtotta 

lehetőségeket, gyakorlati példákkal illusztrálva őket. 

- bemutatja a Banki digitális front-end rendszerekben rejlő lehetőségeket; 

- betekintést nyújt a felhasználói élmény (UX) fontosságába,  

Nem mindegy hova melyik gomb kerül, hogy milyen színeket és struktúrákat 

használunk a honlapon és az Appokban) 

Gyakorlati, mindennapi példák elemzésével rámutat tipikus hibákra és jó 

gyakorlatokra. 

- példákon keresztül feltérképezi a Big/smartdata alkalmazási lehetőségeit 

bankolásban;  

Egy rövid Smartdata esettanulmány keretében megnézzük egy kis okos banki 

chatbot kialakításának lépéseit. 

- áttekintést ad az adatok világának törvényi szabályozásáról, a GDPR-ról; 

- áttekintést nyújt a blockchain alapjairól (mire jó és mire nem jó az új technológia); 

- megismertet a blockchain alapfogalmakkal, mint megosztott főkönyv, tokenizáció, 

okos szerződések. 
 

A képzés ütemezése: 

 

 

  

•Bevezetés, miért épp most történik mindez és mi is a digitalizáció

•Big/Smart Data, AI/ML

•Pénzforgalom a digitális világban (PSD 2, API, mobil tárca, NFC)
1. nap

•UX/UI design

•PFM
2. nap

•Digitális Front End

•GDPR

•Blockchain alapok

•A világ vezető digitális bankjai, digitális stratégiák

3. nap
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OKTATÓK 

DR. KÁLMÁN TAMÁS 

Közgazdasági, pénzügyi diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen kapta, itt szerezte meg doktori fokozatát is. Több, Magyarországon 
működő kereskedelmi bankban töltött be vezető pozíciót üzleti és 
kockázatkezelési területeken. Az elmúlt években figyelme a digitalizáció és a 
digitális banki megoldások felé fordult. 

 

DR. MADAR LÁSZLÓa Bankárképző partner tanácsadója. A Budapesti 

Corvinus Egyetemen végzett kockázatkezelői és pénzügyi elemzői 
szakirányonA Bankárképző vezető modellezőjeként az elmúlt években a 
modellezéssel kapcsolatos munkák projektvezetője és szakértője. Számos 
hazai és külföldi banki scoring és rating rendszer, valamint kockázati 
paraméter-becslő modell kidolgozója. 

 

 

HORVÁTH ORSOLYA 

Tanácsadóként több kereskedelmi bank digitális programjában dolgozott 
üzletfejlesztési szakértőként, digitális csatornák (internetbank, mobilbank, 
mobilfizetési alkalmazások) fejlesztési projektjeiben.Szakterülete a banki 
alkalmazások ügyfélhitelesítési megoldásai. 

 

 

BÁTOR TAMÁS 

Tanulmányait grafikai tervezés, illetve elektronikus grafikai területeken 
végezte.Jelenleg UX/UI designerként és senior projektmenedzserként 
dolgozik és az első megbeszéléstől a tervezésen át a megvalósításig kíséri 
a projekteket. 

 

MUDRI GYÖRGY 

Vállalkozó, a Jumpstart Startup Stúdió szakmai vezetője, az innen 
indult Wyze projekt társalapítója és ügyvezetője. A Wyze-ból kinőtt projektek 
mellett egy zenei startup projekt alapítója Allegro Labsnéven. 18 éve szervez és 
8 éve vezet egy teljes Kárpát-medencét lefedő középiskolásoknak szóló 
vállalkozásoktatási programot Ifjúsági Üzleti Program néven, emellett 
Budapesti Corvinus Egyetemen több, mint 10 éve óraadó tanár. 
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SCHENK TAMÁS  

Felsőfokú tanulmányait a hollandiai Tilburg University 
Center for Economic Research intézetében és a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte, ahol közgazdász diplomát 
szerzett. Ezután a pénzügyi szektorban helyezkedett el, jelenleg az OTP 
Digitális Transzformációs Programjának ügyvezető igazgatója. 

 

MÁTÉ IGOR 

A GDPR üzleti adaptációjával 2015 óta foglalkozó Datamate alapítója. 
2016-ban, a norvég Sapa (Hydro) Csoport Group Data ProtectionManager-
eként, elsők között implementálta Európában a GDPR-t. Jelenleg 
Svédországban, Belgiumban és Budapesten dolgozik globális GDPR és 
információ-menedzsment  projekteken. Korábban 15 évet töltött el a magyar 
és a közép-európai bankszektorban jogi, compliance és dataprivacy 
vezetőként.  

 

 

VIDÁKOVICS ATTILA 

A Blockchaineum Group társalapítója. A MENSA HungarIQa berkein belül 
az ő kezdeményezésére alapították meg és a vezetésével működik a 
Blockchain technológiával és kriptovalutákkal foglalkozó csoport.  

 

 

FÖLDI KATINKA 

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy mesterszakán végzett. Pénzügyi 
tanulmányai mellett megszerezte a CEMS nemzetközi menedzsment 
diplomát is, melynek során lehetősége nyílt a külföldi kurzusok és félév 
mellett, egy egyetemi projekt keretén belül a MasterCardAdvisors-zal 
digitális banki stratégiákon dolgozni. Emellett külföldi szakmai gyakorlata 
során szintén digitális banki projektben vett részt tanácsadóként. 

 
 
 

A képzéstírásbelivizsgazárja. A vizsgátsikeresenteljesítők a Bankárképzőáltalkiadott 
„ BANKI DIGITALIZÁCIÓSSZAKÉRTŐ” 

minősítéstszereznek. 
 

 
A képzésre a www.bankarkepzo.hu honlapon jelentkezhet! 
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