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KÉPESÍTETT 

HITELKOCKÁZAT 

KEZELŐ KÉPZÉS 
 
(3 NAP) 

 

 
 

A KÉPZÉS CÉLJA 

Három nap alatt átfogó, elméleti és gyakorlati 

ismeretanyaggal bővítheti tudását a vállalati 

hitelkockázatok felismerése és kezelése 

területén.   

 

A beszámolókból megismerhető vagyoni és 

pénzügyi helyzet elemzéséből kiindulva az 

ügyfél és ügyleti kockázaton keresztül 

speciális területek (agrárium) és speciális 

ügyfélcsoportok (egyéni vállalkozók, 

őstermelők) finanszírozási kockázataival is 

foglalkozunk, valamint a kvázi konszolidáció 

lépéseivel is megismertetjük a résztvevőket.  

KINEK AJÁNLJUK? 

Hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások 

munkatársainak, közvetítőknek:  

 hitelezőknek,  

 kockázatkezelőknek, 

 követeléskezelőknek,  

 pénzügyi elemzőknek, 

 vállalati termékfejlesztők, belső ellenőrök, 

jogi és compliance területen dolgozók 

részére. 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpontok: 2017. május 4., 11., 18. 

9:00-16:15 

 

Jelentkezési határidő: 2017. április 20. 

 

Helyszín: 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

 

Ár: 150 000 Ft + áfa 

Vizsgadíj: 15 000 Ft + áfa 

 

Témavezető: Berendi Judit 

jberendi@bankarkepzo.hu 

 

Ügyfélkapcsolati menedzser: Lájer Enikő 

elajer@bankarkepzo.hu 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:bankarkepzo@bankarkepzo.hu
mailto:bankarkepzo@bankarkepzo.hu
mailto:jberendi@bankarkepzo.hu
mailto:elajer@bankarkepzo.hu


 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. Budapest I. Szalag u. 19. 

tel.: 06-1-224-0710  fax: 06-1-201-1330 email: bankarkepzo@bankarkepzo.huwww.bankarkepzo.hu 

       Nyilvántartási szám: 01-0339-04   

  

OKTATÓK 

 

 

BERENDI JUDIT a Bankárképző partner tanácsadója, jelentős banki 

tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik a banki termékfejlesztés, 

finanszírozás és work-out területen. Kiemelt szakmai területe a KKV-k 

kockázatainak értékelése. Vezető oktatója a KKV finanszírozás, valamint 

a kockázatelemzés és belső ellenőrzés témakörű tanfolyamoknak.   

 

 
 
 
 
 

 

TRESÓ ISTVÁN, Ügyvezető igazgató, Agrárüzletág vezető, K&H Bank Zrt, 
akinek több éves szakmai tapasztalata és gyakorlata van mind a 
mezőgazdaság, mind az élelmiszeripar finanszírozásában. 

  

 

 

 

KOROKNAI KINGA és CZILJÁK LÁSZLÓ mérlegképes könyvelők és 

adótanácsadók, számviteli, tanácsadói, adószakértői tevékenységet 

végeznek több mint 20 éve. Jelenleg közel száz vállalkozás munkáját segítik 

számvitelhez kapcsolódó szolgáltatásokkal, de jelentős azon partnereik 

száma, akik emellett igénybe veszik a számlázás, bankszámla-kezelés, 

likviditástervezés, támogatások elszámolása, stb. szolgáltatásaikat is.  

 

A vállalkozások számára komplex üzletviteli tanácsadást is végeznek, így 

pénzügyi tervezést, adótanácsadást, számviteli tanácsadást - elősegítve 

gazdasági tevékenységüket, biztosítva az adminisztratív hátteret, 

tehermentesítve ezzel a vállalkozások menedzsmentjét. Emellett szervezet 

átvilágítási és követeléskezelési tanácsadás területen is dolgoznak. 
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TEMATIKA 

 

1. NAP:    

 

A vállalati mérlegbeszámolók alapján a pénzügyi és vagyoni helyzet elemzése kockázati 

szempontból  

Cash flow kimutatásból felismerhető kockázatok 

Pénzügyi mutatók felhasználása a kockázatok elemzésénél 

 

2. NAP:   

 

Egyéni vállalkozók finanszírozásának kockázatai 

Konszolidáció 

 

3. NAP: 

 

Ügyfél és ügyleti kockázatok elemzése 

Monitoring célok kialakítása, korai figyelmeztető jelek 

Agrárium és őstermelők finanszírozásának kockázatai 

 

 

 
 

 
 

A képzést írásbeli vizsga zárja.  
 

A vizsgát sikeresen teljesítők a Bankárképző által kiadott 
 

„KÉPESÍTETT HITELKOCKÁZAT KEZELŐ” 
 

minősítést szereznek és tanúsítványt kapnak. 
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TANFOLYAMI JELENTKEZÉSI LAP 

Képesített hitelkockázat kezelő képzés  

2017. május 4., 11., 18.  (9:00-16:15) 

A jelentkező adatai 

Név: _________________________________________________________________________ 

Születési név: _________________________________________________________________ 

Születési hely, idő: ______________________________________________________________ 

Anyja neve: ___________________________________________________________________ 

Levelezési cím: ________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________ Email: ____________________________________ 

Munkahely neve: _______________________________________________________________ 

Munkahely 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 + ÁFA képzési díj + 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. 
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