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KÉPESÍTETT 

KÖVETELÉSKEZELŐ 

/ WORKOUT 
SZAKÉRTŐ KÉPZÉS 
 
(3 NAP) 

 

 
 

ÚJDONSÁG! 

ONLINE TANANYAG! 

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

A KÉPZÉS CÉLJA 

Hogyan, miből és mikor vesszük észre, ha 

problémássá válik a kihelyezés?  

Mik azok a korai figyelmeztető jelek?  

Mi a restruktúrálás esélye és mikor kell már a 

jogi eszközökhöz nyúlni? 

 

Három nap alatt átfogó,elméleti és gyakorlati 

ismeretanyaggal bővítheti tudását az ún. 

behajtási, „workout” tevékenység és az 

általános hitelezői igényérvényesítés 

szabályozásáról, lehetőségeiről, 

módszereiről, eszköztáráról. 

 

A követeléskezelési, és behajtási, workout 

tapasztalatokat mind a vállalati, mind a 

lakossági ügyfélkörből valós példák 

alapján mutatják be az előadók, egyben a 

tevékenység jogi és gyakorlati hátterét, jó 

gyakorlatát is ismertetve!   

 

Lehet, hogy utólag könnyű megmondani – de 

sokat tanulhatunk a követeléskezelő, 

behajtást végző és workout területén dolgozó 

kollegáktól, hiszen ők „csak a rosszat” látva, 

utólag fel tudják hívni a figyelmet, mi hagytunk 

számításon kívül a döntés során, mire nem 

terjedt ki a monitoring... 

 

 

KINEK AJÁNLJUK? 

Hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások 

munkatársainak:  

 kockázatkezelőknek, 

követeléskezelőknek, workout, behajtás 

területén dolgozó munkatársaknak, 

 a vállalatfinanszírozásba üzleti oldalról 

bekapcsolódó kollégáknak, támogatva e 

speciális követeléskezelési szempontok 

döntésben való megjelenését, 

 vállalati termékfejlesztők, belső ellenőrök, 

jogi és compliance, területen dolgozók 

részére. 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpontok: 2017. november 8., 15., 22., 

minden nap 9:00 -16:15 óra között) 
Jelentkezési határidő: 2017. október 26. 

Vizsga: 2017. december 5. 

Helyszín: 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

 

Ár: 235 000 Ft + áfa képzési díj és  

20 000 Ft + áfa vizsgadíj 

 

Témavezető:  Judit 
jberendi@bankarkepzo.hu 

Ügyfélkapcsolati menedzser: Lájer Enikő 
elajer@bankarkepzo.hu 
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OKTATÓK 

 

 

 

 

 

 

 

BERENDI JUDIT a Bankárképző partner tanácsadója, jelentős banki 
tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik a banki termékfejlesztés, 
finanszírozás és workout területen. Kiemelt szakmai területe a KKV-k 
finanszírozása és kockázatainak értékelése. Vezető oktatója a KKV 
finanszírozás, valamint a vállalati kockázatfelmérés és -elemzés 
témakörű tanfolyamoknak. Emellett az Európai Uniós alapok hazai 
felhasználásával kapcsolatos projektekben vesz részt.   

 
 

 
 

DR. HORVÁTH-SZLADEK ZOLTÁN az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
szerzett jogi végzettséget és rövid ügyvédjelölti gyakorlatot követően előbb 
a Raiffeisen Bank  Zrt. Behajtási  főosztályán dolgozott: retail szegmensbe 
tartozó KKV ügyfelek kezelésével, követelésértékesítéssel és 
restrukturálással, illetve korai behajtási 
tevékenységirányításával foglalkozott vezetőként. 2012-től az ERSTE 
Bank Hungary Zrt. Retail Workout területének vezetője volt, jelenleg az 
Intrum Justitia Zrt operációs igazgatója. 
 
 
 

 

DR. TAMÁS GERGELY az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett jogi 
végzettséget, majd a szakvizsga letétele után a Budapesti Gazdasági Főiskola 
vállalkozásgazdálkodási szakán másoddiplomát. Közel tíz éves vállalati workout 
és restrukturálási tapasztalatát a Raiffeisen Bank Zrt. Nagyvállalati Behajtási 
Főosztályán különféle pozíciókban, valamint az Erste Bank Vállalati Workout és 
Restrukturálási Területén szerezte, de dolgozott a Raiffeisen Bank International 
bécsi központjában is workout/underwriting területen. 2012 óta az Erste Bank 
Vállalati Workout, Restrukturálási és Fedezetkezelési terület vezetője.  
 

 

  

DR. ILLÉS LAJOS több éve a Bankárképző oktatója. Jogi végzettségű 
szakember, aki már pályakezdőként is banki követeléskezeléssel foglalkozott. 
Egyéb bankok után hat évig az OTP, öt évig az MKB restrukturálási és workout 
területén dolgozott, majd az MKB workout területének az igazgatója volt. E 
munka mellett részt vett a workout területek munkáját támogató, banki 
tulajdonban lévő ingatlanos/vagyonkezelő/lízing cégek vezetésében és a 
bank román követeléskezelő cégének az irányításában is. 
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TEMATIKA 

 

 KÖVETELÉSKEZELÉSRE VONATKOZÓ JOGI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK   
 
A modul célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a követeléskezelés szükségességének megállapításához, a 
feltételek felméréséhez és elemzéséhez szükséges technikákat, eszközöket, és azokat magabiztosan tudják 
alkalmazni gyakorlati tevékenységük során.   
 

 az ügylet  problémássá válásának jelei, korai figyelmeztetőjelek  

 a gazdálkodási, működési, pénzügyi és vagyoni problémák felismerése, az 
adósságszolgálati képesség megállapításának ismérvei, a problémás kintlévőségek 
törvényi meghatározása, minősítési, értékelési szabályok 

 a kezelési módszerek, eszközrendszerek ismerete 

 a restrukturálási és workout technikák ismerete, alkalmazási területének behatárolása 

 a követeléskezelés céljai   (pre-workout, intenzív kezelés, restrukturálás, behajtás 
folyamatainak meghatározása, elkülönítése) 

 fizetésképtelenségi jogszabályi háttér, jogi ismeretek (a fizetésképtelenségi eljárások 
teljes körének bemutatása, a vonatkozó polgári jogi, polgári eljárásjogi, ingatlanjogi, 
büntetőjogi szabályok, az aktuális változások gyakorlati szempontú ismertetése) 

 az ügyleti biztosítékok alkalmazásának lehetőségei, feltételei, figyelembevétele a 
problémás ügykezelésben 

 
KÖVETELÉSKEZELÉS GYAKORLATA  
 
A modul célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a követelések kezelésének gyakorlati lehetőségeit és 
módszereit és azokat magabiztosan tudják alkalmazni gyakorlati tevékenységük során.   

 

 A problémás ügykezelés szervezete, feladata, belső szabályozási követelmények 

 RESTRUKTURÁLÁSI ESETTANULMÁNYOK   

o restrukturálás eszköztára, feltételei, az ügykezelés eszközei, hatékonyságuk, 
előnyök, hátrányok  

o követeléskezelési / restrukturálási esettanulmányok feldolgozása  

o komplex restrukturálási esettanulmány – döntés-előkészítés 
 

 WORKOUT ESETTANULMÁNYOK   

o workout eszköztára, feltételei, az ügykezelés eszközei, hatékonyságuk, előnyök, 
hátrányok  

o dept-to-assetswap,dept-to-equityswap, mint a restrukturálás és workout terület 
speciális eszköztára  

o workout esettanulmányok feldolgozása  

 LAKOSSÁGI WORK OUT TERÜLET FELADATAI ÉS ESETTANULMÁNYAI 

 

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

„KÉPESÍTETT KÖVETELÉSKEZELŐ / WORKOUTSZAKÉRTŐ” 
minősítést szereznek. 
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TANFOLYAMI JELENTKEZÉSI LAP 

Képesített követeléskezelő / workout szakértő képzés 2017. november 8., 15., 22. 

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: 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. 
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