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KÉPESÍTETT 

ICAAP 
SZAKÉRTŐ 

KÉPZÉS 
 
(3 NAP) 

TANFOLYAM CÉLJA 

Ismerkedjen meg az online tartalommal 
kibővített képzésünkön a bázeli szabályozás 
második pillérével. A hitelintézetek számára 
komoly módszertani és szabályozási kihívást 
jelent az ICAAP-ILAAP-BMA keretrendszer 
kialakítása és folyamatos karbantartása. 
Ismerje meg, melyek a legfontosabb 
felügyeleti elvárások és hogyan tudja 
intézménye hatékonyan üzemeltetni az 
ICAAP teljes rendszerét, a SREP-nek 
megfelelő tartalommal.  

Képesített ICAAP szakértői képzésünk az 
ICAAP-ILAAP-BMA folyamat valamennyi 
elemére kiterjed és bemutatja a SREP során 
a felügyelet által vizsgált részeit. Az egyes 
témákban mély szakmai ismereteket nyújt, 
gyakorlatorientált képzési program 
formájában, felkészült és a szakmában 
járatos szakértők tolmácsolásában.  

Tanfolyamunkon külön hangsúlyt fektetünk a 
SREP folyamat részleteire, illetve az ahhoz 
kapcsolódó tipikus hibákra és problémákra. 
Tanfolyamunkon a legaktuálisabb, 2017 
februárjában kiadott felügyeleti módszertani 
ajánlásnak megfelelő ismeretanyaggal várjuk 
Önt. 

KINEK AJÁNLJUK? 

Bankok kockázatkezelési és belső ellenőrzési 
területén dolgozó munkatársai részére, akik 
az ICAAP – SREP folyamatokban érintettek, 
illetve e szakterületek új belépőinek. 
 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpontok: 2017. október 17., 24. és 
31.,   9:00 – 16:15 óra között 

Vizsga: 2017. november 14. 

Jelentkezési határidő:  

2017. október 3. 

Helyszín: 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

 

Ár: 235 000 Ft + áfa képzési díj 

      20 000 Ft + áfa vizsgadíj 

 

Témavezető: Dr. Madar László 
lmadar@bankarkepzo.hu  

Ügyfélkapcsolati menedzser: Lájer Enikő 
elajer@bankarkepzo.hu 

	
	

ÚJDONSÁG! 

ONLINE TANANYAG! 

A KÉPZÉS OKTATÁSI ANYAGAIT  A 
RÉSZTVEVŐK A BANKÁRKÉPZŐ ONLINE 

OKTATÁSI FELÜLETÉN IS ELÉRHETIK! 
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OKTATÓK   

SOMOGYI VIRÁG a Bankárképző szenior tanácsadója, a Corvinus 
Egyetemen végzett közgazdász, 2007 óta dolgozik a Bankárképzőben. Részt 
vett több IRB bevezetési projektben, ezen kívül gap-elemzésben, 
minőségbiztosítási, folyamat-felmérési és értékelési projektekben. Az elmúlt 
3 évben szakmai projektvezetőként irányít számos Bázel II. témakörű munkát, 
valamint termék-bevezetési projektet. A Bankárképző kockázatkezelési 
tanfolyamainak vezető előadója. 

	
	

DR. MADAR LÁSZLÓ a Bankárképző partner tanácsadója, a Corvinus 
Egyetemen végzett közgazdász, 2003 óta dolgozik a Bankárképzőben. A 
Bankárképző összes Bázel II projektjében aktívan közreműködik, a 
Bankárképző vezető modellezője. 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. 

	

 

MÉSZÁROS MÁRTA a Bankárképző szenior tanácsadója, a Corvinus 
Egyetemen végzett közgazdász, 2009 óta dolgozik a Bankárképzőben. Ezt 
megelőzően banki működési kockázatkezelőként dolgozott. A 
Bankárképzőben részt vett több bank IRB módszertanának kidolgozásában, 
valamint működési kockázati fejlett módszer (AMA) bevezetését előkészítő 
munkájában, folyamat-felmérési és -szabályozási projektekben. A HUNOR 
működési kockázati adatbázis szakmai felelőse. 

	

 
POLLÁK ZOLTÁN a Bankárképző tanácsadója, a Budapesti Corvinus 
Egyetem pénzügy mesterszakán kitüntetéses oklevéllel végzett közgazdász, 
jelenleg a Corvinus Egyetem PhD hallgatója. A piaci kockázati modellek 
szakértőjeként a Bankárképző modellezési tevékenységét segíti, beleértve az 
ICAAP modellek kialakítását és validálását. 
 

 
POPPER DÁVID a Bankárképző junior tanácsadója, a Közép-európai 
Egyetem Economics mesterszakán végzett közgazdász. A Bankárképzőben 
elsősorban kockázatkezelési modellezéssel foglalkozik. Részt vett többek 
között stresszelt hitelkockázati paraméterek modellezésében, stresszelt 
tőkekövetelmény számításában, valamint EWS modellek fejlesztésében. 
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TEMATIKA 

1. nap 
 

 Bevezetés – A II. pillér célja és szabályrendszere, aktuális témák (fél nap) 

Az ICAAP bevezetőben megismerkedhetünk a bázeli tőkeszabályozás második pillérének 
szabályrendszerével, amely során átfogó képet kapunk az ICAAP-SREP keretrendszerről, 
valamint a módszertan hasznairól, eredményéről. Foglalkozunk a kockázatalapú 
vállalatirányítás koncepciójával, bemutatjuk a hazai és nemzetközi best practice-t. Bemutatjuk, 
mit jelent az ICAAP, ILAAP és BMA fogalma. 

 Fejlett portfóliómodellek alkalmazása a hitelkockázat területén, modellkockázat 
számszerűsítése és nyilvántartása (fél nap) 

A hitelkockázat modellezése kiemelkedő jelentőségű, mivel ez hordozza a legnagyobb 
kockázatot egy hitelintézet számára. Megismerkedünk a különböző portfóliómodellek 
típusaival, tipikus veszélyeivel, és mélyebben foglalkozunk a modellkockázatok feltárásával 
és kezelésével, valamint az új követelményként megjelent modell leltár összeállításának 
folyamatával. 

2. nap 
 
 Működési kockázat modellezési lehetőségei és gyakorlata (fél nap) 

A működési kockázat fejlett mérési módszereit taglaljuk a következő részben, amely során 
megismerkedhetünk a tipikus modellezési eljárásokkal, illetve a modellezés kritikus 
területeivel. 

 Piaci és likviditási kockázatok kezelési lehetőségei ICAAP alatt, ILAAP (fél nap) 

A piaci kockázatok ICAAP alatti mérési módszereit mutatjuk be, amelyben a kereskedési és 
banki könyvi kamatkockázat mérési lehetőségeit mutatjuk be. Külön foglalkozunk a likviditási 
kockázat második pilléres kezelésének lehetőségeivel és az ILAAP követelményeivel.  

3. nap 
 

 Egyéb, első pillér alatt nem kezelt kockázattípusok, kockázatok aggregálási lehetőségei 
(fél nap) 

A további kockázattípusok közül elsősorban a kvantitatív módon kezelhető kockázattípusokkal 
foglalkozunk, különös tekintettel a stratégiai kockázatra és a reziduális kockázatokra. 
Tárgyaljuk a BMA követelményrendszerét, amely az intézmény üzleti modelljének elemzését 
emeli be az ICAAP követelményei közé. 

 Stressz teszt módszertani lehetőségek és átfogó stressz teszt keretrendszer kialakítása 
az ICAAP során (fél nap) 

Mivel az MNB különös figyelmet fordít a stressz teszt módszertanok fejlesztésére, bemutatjuk 
az iparági best practice-t, amely egy átfogó stressz teszt keretrendszer és hatásmechanizmus 
kialakítása. Ennek keretében tárgyaljuk a szcenárióalkotás folyamatát, a 
hatásmechanizmusok kialakítását, valamint az eredmények értékelését és SREP keretében 
történő riportolását is. 

 
 

A tanfolyam végén sikeres vizsgát tett hallgatóink  

Képesített ICAAP szakértő  

tanúsítványt kapnak, melyet a Bankárképző állít ki. 
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TANFOLYAMI JELENTKEZÉSI LAP 

Képesített ICAAP szakértő   2017. október 17., 24. és 31.  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/: ____________________________________________________________ 

Korábbi banki/üzleti tapasztalat: ___________________________________________________ 

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: 235 000 Ft + áfa képzési díj és 20 000 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). 
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. 


