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BEVEZETÉS  
A BIG DATA 

VILÁGÁBA 
(1 NAP)  

 
 
 

 

 
 

ÚJDONSÁG! 

ONLINE TANANYAG! 

A KÉPZÉS OKTATÁSI ANYAGAIT  A 
RÉSZTVEVŐK A BANKÁRKÉPZŐ ONLINE 
OKTATÁSI FELÜLETÉN IS ELÉRHETIK! 

 

A TANFOLYAM CÉLJA 

A Big Data, jelen tanfolyamunk központi 

eleme nem más, mint a pénzügyi tranzakciók 

és ügyfél-interakciók eredményeképpen, a 

cégek által generált hatalmas 

információmennyiség maga, beleértve a nem 

strukturált formában képződő adattömeget is. 

Tágabb értelemben egy olyan hatalmas és 

komplex adatállomány, amely kezelésére a 

hagyományos adatfeldolgozási folyamatok és 

módszerek már nem elegendőek. 

Ezen adatok hatékony feldolgozása az, 

amely segít a vállalkozásodnak legyőzni a 

legnehezebb akadályokat is és növelni tudja 

a profitot. Legyen Ön is képben a jelenlegi 

adatmenedzsment hazai és nemzetközi 

trendjeivel! 

Tanfolyamunkon működő megoldásokon és 

esettanulmányokon keresztül mutatjuk be, 

milyen banki megoldásokat vezettek már be 

egyes intézmények, és milyen üzleti 

eredményt voltak képesek ezek által 

generálni. Üzleti és nem technológiai oldalról, 

az üzleti felhasználó szemszögéből mutatja 

be a big data elemzésére szolgáló 

eszköztárat és tipikus céljait. 

 

KINEK AJÁNLJUK? 

Bankok, biztosítók, befektetési társaságok 

munkatársainak a következő területeken: 

• üzleti területek, sales, marketing 

• banki IT 

• kockázatkezelés, 

• monitoring 

 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpont: 2017. október 12. 

Jelentkezési határidő: 2017. október 1. 
 

Helyszín: 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

Budapest I. Szalag u. 19. 

 
Ár: 99.000 Ft + Áfa 

 

Témavezető: Tóth Fanni  

ftoth@bankarkepzo.hu  
 

Ügyfélkapcsolati menedzser: Lájer Enikő  

elajer@bankarkepzo.hu  

(36) 1 224-0715
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TEMATIKA 

 

I. Blokk: Ügyfélanalitika és Big Data.  

 Adatgyűjtési megoldások, adatforrások (Facebook / LinkedIn / Twitter / Web / log / egyéb 

karakterisztikái) Adatelemző eszközök (Python, R). Specializált megoldások (Hue, 

Cloudera). 

 Zaj és torzítás (bias) az adatokban. 

 Interdiszciplináris adatkezelés, master data management. A felhasználó multi-

dimenzionális megközelítése. 

Célja az ügyfélközpontú üzleti analitikai ismeretek gyakorlati elmélyítése. 

 

II. Blokk: Digitális marketing.  

 Bevezetés a digitális marketingbe, a digitális marketing sajátosságai, irányvonalai.  

 Digitális marketinginformációs rendszerek, információgyűjtési források, adatfeldolgozási 

módszerek a gyakorlatban.  

 Az online marketing kihívásai. Online marketing módszerek, közösségi média marketing a 

gyakorlatban.  

 Digitális marketingstratégia kialakítása, megalkotásának lépései, helyzetelemzés, célok 

kitűzése, stratégia kidolgozása. 

 

III. Blokk: Üzleti folyamatmenedzsment a gyakorlatban.  

 Bevezetés a folyamatmenedzsmentbe, a folyamatmenedzsment alapjai.  

 Digitális marketing és a folyamatmenedzsment.  

A hallgatók képesek lesznek üzleti folyamatok elemzésére, tervezésére és újra tervezésére, egy 

cég hatékonyságának növelésére a digitális üzleti csatornák hatékony kihasználásával. 

 

IV. Blokk: Kockázatkezelés a gyakorlatban. 

 Bevezetés, a kockázat fogalma, kockázat a digitális marketingben. 

 Kockázatkezelés eszközei. Kockázati tényezők feltérképezése, online adatgyűjtési 

források. Ügyfélkockázat felmérése.  

 Kockázatmenedzsment a gyakorlatban.  

Célja, hogy az üzleti analitikai és Big Data ismereteket a kockázati elemzés területén a 

gyakorlatban elmélyítse. Egy esettanulmány során a különböző online adatforrások 

feldolgozására, egységes kezelésére alapozva alakítunk ki egy kockázati besorolási folyamatot, 

amely segíti a céget a jövőben várható kockázatok meghatározásában, valamint számszerűsíti az 

ügyfél értékét és a potenciális veszteség mértékét.  

 

OKTATÓ 

DR. MADAR LÁSZLÓ a Bankárképző partner tanácsadója, 2005 óta dolgozik 

a Bankárképzőben. Big Data szakértő. Az elmúlt 7 évben a modellezéssel 

kapcsolatos munkák projektvezetője. Számos banki scoring és rating rendszer, 

valamint kockázati paraméter-becslő modell kidolgozója. Kockázatkezelési 

képzések rendszeres előadója. A PhD fokozatát a Kaposvári Egyetemen 

gazdasági tőkemodellek területén szerezte valamint a Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) Big Data and Social Analytics szakán frissen végzett 

közgazdász. 
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TANFOLYAMI JELENTKEZÉSI LAP 

Bevezetés a Big Data világába                                                                  2017 október 12. 

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: 99.000 Ft + áfa  
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). 
Lemondási feltételek 
A tanfolyamon történő részvétel lemondását kizárólag írásban fogadja el a Bankárképző, a tanfolyamot 
megelőző legkésőbb 15. napig. A tanfolyamot 8-14 nappal megelőzően történő lemondás esetén a tanfolyam 
részvételi díjának 50%-a adminisztrációs díjként kiszámlázásra kerül.  
A tanfolyamot megelőző 7. napon, vagy ezt követően történő lemondás esetén, illetve lemondás hiányában 
a teljes tanfolyami díj kiszámlázásra kerül.  A tanfolyam időpontja előtt írásban a Bankárképzőhöz eljuttatott 
értesítés alapján a befizetett résztvevő más személlyel helyettesíthető. 

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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