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KÉPESÍTETT 

PÉNZMOSÁS ÉS 

TERRORIZMUS 

FINANSZÍROZÁSA 

ELLENI KÜZDELEM 
SZAKÉRTŐ KÉPZÉS 
(3 NAP) 

 
 
 

 

A KÉPZÉS CÉLJA 

A Bankszövetség és a Bankárképző közös 

célja, hogy a pénzmosás elleni hatékony 

fellépésért magasan képzett szakemberek 

feleljenek a pénzügyi szektorban, és ismerjék 

egyben a bankbiztonság szerteágazó feladatait is. 

Az ezen a területen felelős funkciót, pozíciót 

betöltők részére a Bankszövetség által elismert 

közös szakmai vizsgát és a vizsgára felkészítő 

tanfolyamot szervezünk.  

A program során a résztvevő:  

 megismeri a pénzmosás és terrorizmus elleni 

küzdelmet érintő törvényi meghatározó 

előírásokat, 

 tisztában lesz azok alkalmazási 

követelményeivel, gyakorlatával,  

   elsajátítja a bankbiztonság körébe tartozó, az 

üzletmenet folytonosságot és üzletmenet-

biztonságot szolgáló ismereteket, 

 megismeri a fizikai biztonság, az 

adatvédelem, az informatikai biztonság és a 

humánbiztonság területét érintő kihívásokat, 

 gyakorlati tevékenysége során magabiztosan 

alkalmazza a pénzmosás és terrorizmus elleni 

küzdelemhez és a bankbiztonság 

megteremtéséhez szükséges technikákat, 

eszközöket.  

KINEK AJÁNLJUK? 

A programot ajánljuk  

 nemcsak a pénzügyi intézmények, de 

minden, a törvény értelmében szolgáltató vagy 

szolgáltatónak minősülő szervezet munkatársa 

számára, akiknek az ügyfél-azonosításban, a 

pénzmosásra utaló jelek beazonosításában, 

bejelentésében szerepük van, 

 bankbiztonsági szakembereknek, vagy akik 

most kezdik a pályájukat ezen a 

munkaterületen, 

 compliance munkatársaknak, 

 belső ellenőröknek. 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpontok: 2017 március 21., 28. és 

április 4. 

Jelentkezési határidő: 2017. március 10. 

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
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OKTATÓK 

 

  

 

   

KOVÁCS GÁBOR 15 éve foglalkozik pénzügyi, gazdasági 

bűncselekmények megelőzésével. Az ORFK Szervezett Bűnözés 

Elleni Igazgatóság Pénzmosás Elleni Osztály alosztályvezetője, majd 

7 éven keresztül volt 3 különböző bank compliance – pénzmosás elleni 

– csalás elleni területének vezetője, valamint adatvédelmi felelős és 

bankbiztonsági vezető. 2007 és 2010 között a Bankszövetség 

pénzmosás elleni bizottságának vezetője, valamint a PSZÁF szakértői 

bizottságának tagja. Két alkalommal vett részt a Moneyval 

országértékelésén. 

2011-12-ben a Deloitte Zrt. menedzsereként fenti szakterületek vonatkozásában számos pénzügyi és 

iparvállalat kockázat- és folyamatelemzésében, auditálásában vett részt.  

2012 óta a Magyar Kriminológiai Társaság tagja és a Transparency International külső tanácsadója. A 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen pénzmosás és korrupció megelőzése választható tantárgyakat oktat. 

Jelenleg saját tanácsadó cégében szabályozási, vizsgálati kérdésekben és tréningeken nyújt támogatást a 

pénzügyi szektorban érintett vállalatok részére, valamint konferenciákon, szakmai összejöveteleken adja át 

tapasztalatait. 

 

 

 

JAKAB PÉTER vezető szaktanácsadó a Magyar Bankszövetség 

Bankbiztonsági Bizottságának elnöke.  

Több mint 15 éve foglalkozik a komplex bankbiztonság legfontosabb 

elemeivel, így a fizikai és elektronikai védelmi rendszerekkel, 

információbiztonsággal, informatikai biztonsággal és kockázatelemzéssel, 

humán biztonsággal, csalásmegelőzéssel, incidens menedzsmenttel, 

valamint az üzletmenet-folytonosság és katasztrófa elhárítás tervezésével 

és menedzsmentjével, kritikus infrastruktúrák védelmi problémáival. E 

szakterületeken kiterjedt elméleti ismeretekkel és beosztásánál, 

feladatainál fogva széleskörű gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik. 

 

BÁCSFALVI ANDRÁS  közgazdász-szociológus, banki és vállalkozási 

tapasztalattal egyaránt rendelkezik.  

 

Részt vesz a Magyar Bankszövetség Compliance, illetve Pénzmosás Elleni 

munkacsoportjának munkájában, utóbbiban a „szankciókkal és korlátozó 

intézkedésekkel kapcsolatos aktualitások” témafelelőse. Jelenleg az Eximbank 

Zrt. és a MEHIB Zrt. compliance igazgatója. Feladata a hatályos jogszabályok, 

belső szabályzatok megfelelő alkalmazásának felügyelete, gazdasági 

társaságok és magánszemélyek compliance szempontú ellenőrzése, az 

összeférhetetlenségi szabályokban foglalt előírások érvényesülésének 

biztosítása valamint az adatvédelemre és adatszolgáltatásra vonatkozó 

jogszabályokban és belső szabályzatokban foglaltak betartatása. 
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 TEMATIKA    

1. NAP:  KOMPLEX BANKBIZTONSÁG (JAKAB PÉTER) 

 Bankbiztonsági definíciók, jogszabályi környezet 

 Fizikai biztonság védelme, megoldásai 

 Adatvédelem 

o az adatkezelő jogai és kötelezettségei, avagy az új adatvédelmi szabályozás részletei 

o jogszabályi háttér 

o adatkezelés 

o adatvédelmi nyilvántartás 

o adatvédelmi felelős jogai és kötelezettségei 

 Informatikai biztonság  

o határvédelem, hozzáférés-védelem  

o IT kockázatkezelés, sérülékenység elemzés 

 Üzletmenet-folytonosság és katasztrófaelhárítás (BCM – Business Continuity Management) 

 Humánbiztonság – mire figyeljünk? 

o felvétel és alkalmazás  

o Fraud management 

  prevenció, csalás-megelőzés, incidenskezelés 

 tipikus visszaélések, gyakorlati példák, megtörtént esetek elemzése 

 Esettanulmányok, gyakorlati feladatok: 

o videofelvétellel támogatott bankrablás-szimuláció. A pszichológiai és fizikai felkészülés és 

megelőzés lehetőségeinek bemutatása 

o esettanulmányok a munkahelyi adatkezelésre (HR, kamerás megfigyelés, dolgozók 

megfigyelése stb) 

o egy jól felépített üzletfolytonossági terv bemutatása, a felkészüléstől a kríziskezelésig  

o megtörtént belső csalási esetek elemzése 

2 –  3 NAP: PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÜZDELEM (KOVÁCS 

GÁBOR) 

 Pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás által okozott károk, kockázatok 

o a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelem normarendszere és alapdokumentumai  

 A pénzmosás és terrorizmus elleni küzdelem intézményi szabályozása és eljárásrendje 

o belső szabályzat, felelős vezető, a vezető feladatai, a felelős vagy kijelölt vezető feladatai, 

az alkalmazottak feladatai 

o belső ellenőrzés és compliance szervezet 

o ügyfél-átvilágítás, az ügyfél-átvilágítás kockázatalapú megközelítése 

o ügyfélkezelés 

o ügyfél-átvilágítási intézkedések, eljárások  

o bejelentések és a bejelentés belső eljárásrendje 

2. NAP DÉLUTÁN: (NAV PEII MUNKATÁRSA) 

 Esettanulmányok, gyakorlati feladatok:  

o szokatlan tranzakciók  

o pénzmosási esetek 

o terrorizmus finanszírozásának gyanújára okot adó tranzakciók 

o jelentések és nyilvántartási követelmények megkerülésére irányuló kísérletek 

3. NAP DÉLUTÁN: (BÁCSFALVI ANDRÁS) 

 Kereskedelmi szankciók és korlátozó intézkedések 

 
A képzést írásbeli vizsga zárja. A vizsgát sikeresen teljesítők a Bankszövetség és a Bankárképző által 

kiadott „KÉPESÍTETT PÉNZMOSÁS ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA ELLENI KÜZDELEM SZAKÉRTŐ” minősítést 

szereznek.    
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TANFOLYAMI JELENTKEZÉSI LAP 

Képesített pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szakértő képzés  

2017 március 21., 28. és április 4. 

 

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 

Tudomásul vesszük, hogy a jelentkezés egyben a rendezvény díjára vonatkozó fizetési kötelezettséget is 

jelenti. A Tanfolyam díját a kiállított számla alapján, a számlán feltüntetett határidőre, a tanfolyamot 

megelőzően rendezni 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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