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KÉPESÍTETT TREASURY 
SZAKÉRTŐ KÉPZÉS 
 

(3 NAP) 

ÚJ 

 

TANFOLYAM CÉLJA 

A képzés célja, hogy versenyképes, 

naprakész ismereteket biztosítson 

vállalati treasury és pénzügyi 

kockázatkezelési területen.  

A képzésen megszerzett ismeretek alapján a 

hallgatók képesek lesznek 

- átlátni - a bankok által a vállalatok részére 

kínált - treasury termékeket; 

- felismerni, értelmezni és mérni a vállalat 

pénzügyi kockázatait; 

- gyakorlatban alkalmazni az egyes banki 

treasury termékeket, kezelni a felmerülő 

kockázatokat; 

- mérlegelni a deviza- és kamatkockázati 

termékek hatékony alkalmazásának 

lehetőségeit, azok hatásmechanizmusait; 

- átlátni a Cash Pool-ok működését,  

- működtetni a jelentési rendszert.  

A képzés átfogó gyakorlati képzéssel 

kiegészített tudásanyaggal segíti a 

munkatársak munkáját, ezáltal a vállalat 

kockázatainak mérséklését 

likviditáskezelés, kamat- és 

devizakockázat-kezelés területeken. 

 

 

 

KINEK AJÁNLJUK? 

- pénzintézetek vállalati 

ügyfélkapcsolati menedzsereinek, 

illetve 

- közép- és nagyvállalatoknál 

pénzügyi/gazdasági területen dolgozó 

szakemberek, valamint azon vezetők 

részére, akik számára munkájuk 

magas fokú elvégzéséhez 

elengedhetetlen az ismereteik 

bővítése pénzügyi kockázatkezelési 

és treasury területeken, továbbá 

- azoknak, akik ilyen területen képzelik 

el jövőjüket. 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpontok:  
2017. február 15. 22. és március 1. 
(9:00 – 16:15) 

vizsga: 2017. március 

Jelentkezési határidő: 2017. január 30. 

Helyszín: 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

Ár: 150 000 Ft+áfa + 15 000 Ft+áfa vizsgadíj 

 
Témavezető:  
Berendi Judit: jberendi@bankarkepzo.hu  
Ügyfélkapcsolati menedzser: 
Lájer Enikő: elajer@bankarkepzo.hu 
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TEMATIKA 

 

1. NAP:    Devizafedezeti ügyletek 

- Bevezetés 
- A devizaügyletekkel kapcsolatos alapfogalmak, kifejezések tisztázása 
- A kockázatokról, a kockázatok meghatározása 
- Nyitott devizapozíció meghatározása 
- A vállalat devizakitettségének fedezésére szolgáló eszközök (fedezeti ügyletek) 

bemutatása példákkal, esettanulmányokon keresztül: 
- Orderek bemutatása 
- Spot ügyletek bemutatása 
- Forward ügyletek bemutatása 
- Árfolyamszint-függő feltételes fedezeti stratégiák bemutatása 
- Deviza-swap ügyletek bemutatása 
- Egyszerű opciós stratégiák bemutatása 
- Összetett opciós stratégiák bemutatása 

 

2. NAP:  

Cash Pool működése 

- Bevezetés 

- Cash Pool és az azzal kapcsolatos fogalmak tisztázása 

- A Cash Pool rendszerek előnyei-hátrányai, fajtái, specifikációi, technikai működése 

- Az elszámolások működése, kamatelszámolások a Cash Pool rendszereken belül 

- Keresztfinanszírozás, természetes hedge 
Kamatfedezeti ügyletek 

- Bevezetés 
- A kamatláb-kockázatról általánosságban 
- A vállalat hitelkockázatainak fedezésére szolgáló eszközök (kamatfedezeti ügyletek) 

bemutatása: 
- Fedezés konverzióval 
- Opciók 
- Határidős kamatláb-megállapodás (FRA) 
- Kamatlábcsere-megállapodás (IRS) 
- Kétdevizás kamatcsere ügylet (CCIRS) 
- Kamatswap ügyletek 
- Cap, floor opciók 
- Kamat Collar 

- A MiFID-ről általánosságban 

3. NAP  

FO és MO egy rendszeren keresztül, munkafolyamatok 
o Treasury felépítése, munkafolyamatok 
o Treasury elhelyezése a vállalati struktúrában 
o devizaügylet megkötése, kockázatok megtekintése a rendszerben (FX, likv, partner)  
o kamatozó ügylet megkötése, pozíciók megtekintése a rendszerben 
o ügyletek kiértékelése 

EMIR riporting 
o EMIR DTCC repository  
o template kitöltése, feltöltése 
o részletes, gyakorlati példákkal 

Back-office működése 

o IT rendszer 
o Back-office 
o Elszámolás, bankkapcsolatok, dokumentáció 
o Könyvelési rendszerek (HAS, IFRS)  
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ELŐADÓK 

 

 

FŐGLEIN GYULA    Az első két nap előadója pénzügyi főmunkatársi pozíciót tölt be a MAVIR ZRt.-

nél. 

Felsőfokú tanulmányait 2006-ban fejezte be „Kereskedelmi szak”-os okleveles 

közgazdászként, majd 2009-ben „Pénzügy, adó, pénzügyi ellenőrzés szak”-os, 

illetve 2012-ben „Vállalatirányítás és kontrolling szak”-os szakközgazdász 

diplomát szerzett posztgraduális képzésen. Németül és angolul felsőfokon 

beszél. 

2006-tól az MVM Zrt. treasury back office-ában kezdett dolgozni treasury 

elemzőként, majd 2010 év eleje óta 2014 májusáig az MVM Zrt. treasury front 

office-ában dolgozott treasury szakértőként. Az MVM treasury-ben eltöltött 8 

éve alatt tapasztalatot szerzett a vállalati treasury-k működésében, ezen belül 

elsősorban deviza- és kamatkockázati ügyletek kötésében; hedge stratégiák 

kialakításában; likviditáskezelésben, fedezetbiztosításban; bankkapcsolatok kezelésében; Cash Pool-ok 

kialakításában és működtetésében; tagvállalatok koordinálásában. Rendszeres oktatója is ezeknek a 

témaköröknek. 

 

 

 

 

MÉSZÁROS EDINA Az FX Software Zrt. treasury senior szakértője.  

Felsőfokú tanulmányait 1995-ben diplomás közgazdászként fejezte be a 

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügyi – számviteli szakán. Ezt 

követően 4 évig a Mertcontrol Rt. pénzügyi és számviteli osztályának 

vezetőjeként dolgozott. Az elkövetkező 2-2 évet gazdasági igazgatóként a 

Geomédia Rt.-nél, majd kontrollerként az Interimport Rt.-nél töltötte. 2005.óta 

pedig az FX Software Zrt. treasury szakértői pozícióját tölti be. Szakmai 

kiválóságát tükrözi 

 a banki treasury területén szerzett általános, illetve a számviteli 

paraméterezés területén szerzett mély tapasztalata 

 a kontrolling és vezetői információs rendszerek tervezésében és 

kivitelezésében való jártassága 

 EMIR és IFRS bevezetések területén szerzett széleskörű szakértelme 

Az említett tapasztalatok és elsajátított ismeretek révén tehát az elmúlt évek során a banki piac elismert 

szakértőjévé vált, melyet mi sem bizonyít kellőképpen, minthogy a pénzügyi intézmények hozzá 

fordulnak szakmai tanácsért az említett témákban. 

 

 

ÚJ 
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TANFOLYAMI JELENTKEZÉSI LAP 

Képesített compliance szakértő képzés        2017. február  15. 22. és március 1.   9.00.-16:15  

 

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: 150 000 Ft + 15 000 Ft + áfa vizsgadíj 

 

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. 

 

ÚJ 
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