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DIPLOMAPROGRAMOK
BEFEKTETÉSI ISMERETEK
ONLINE IS VÉGEZHETŐ 
PROGRAM

DIPLOMAPROGRAMOK

Posztgraduális Bankmenedzsment Program (BADI)
A Budapesti Corvinus Egyetemmel közös képzés 4 félév jelentkezési határidő: 

2017. szeptember 1. 
További részleteket 

keresse a honlapon!

Befektetés-elemzői Program CEFA (EFFAS) – CIIA 3 félév jelentkezési határidő: 
2017. szeptember 5. 

További részleteket 
keresse a honlapon!

Európai Pénzügyi Szaktanácsadó 2 félév jelentkezési határidő:
2017. szeptember 18. 

További részleteket 
keresse a honlapon!

BEFEKTETÉSI ISMERETEK

Európai Pénzügyi Tanácsadó (EPT) 12 nap jelentkezési határidő:  
2017. szeptember 15. 

325 000 Ft + áfa 
vizsgadíj: 50 000 + áfa 

Minősített Befektetési Tanácsadó (MBT) 6,5 nap jelentkezési határidő:  
2017. szeptember 15. 

275 000 Ft + áfa 
vizsgadíj: 50 000 + áfa

Vagyon, Alap, Portfólió (VAP) ONLINE IS!
9×fél 

nap, este

jelentkezési határidő:  
szeptember 15. 

az online képzés 
jelentkezési határideje: 

2017. október 30. 

250 000 Ft + áfa

Értékpapír Ügyintézői Jogi Vizsga felkészítő
a 2017 szeptemberi és novemberi vizsgaidőpontokra

3 nap 
2 időpont jelentkezési határidő: 

2017. aug. 25. / okt. 24.  64 900 Ft + áfa

SZIMULÁCIÓ
Befektetési tanácsadás a gyakorlatban  2 nap jelentkezési határidő:  

2017. szeptember 11. 175 000 Ft + áfa

CIIA vizsgafelkészítő és vizsga 1+1 nap vizsgához igazítva 135 000 Ft + áfa

ÚJ! 



OKJ-S SZAKKÉPESÍTÉSRE 
FELKÉSZÍTŐ PROGRAM
SZAKMAI KÉPESÍTÉST 
NYÚJTÓ PROGRAMOK

SZAKMAI KÉPESÍTÉST NYÚJTÓ PROGRAMOK

Képesített pénzmosás és terrorizmus
finanszírozása elleni küzdelem szakértő 
képzés

3 nap jelentkezési határidő: 
2017. szeptember 1. 

235 000 Ft + áfa 
vizsgadíj: 20 000 + áfa

Képesített compliance szakértő képzés 3 nap jelentkezési határidő: 
2017. szeptember 20. 

235 000 Ft + áfa 
vizsgadíj: 20 000 + áfa

Képesített hitelkockázat kezelő képzés 4 nap jelentkezési határidő: 
2017. szeptember 20. 

310 000 Ft + áfa 
vizsgadíj: 20 000 + áfa

Banki IT projektmenedzser képzés 4 nap jelentkezési határidő: 
2017. szeptember 20. 

310 000 Ft + áfa 
vizsgadíj: 20 000 + áfa

Képesített ICAAP szakértő képzés 3 nap jelentkezési határidő: 
2017. október 3.

235 000 Ft + áfa 
vizsgadíj: 20 000 + áfa

Képesített banki IFRS szakértő képzés 3 nap jelentkezési határidő: 
2017. október 19.

235 000 Ft + áfa 
vizsgadíj: 20 000 + áfa

Képesített treasury szakértő képzés 3 nap jelentkezési határidő: 
2017. október 26.

235 000 Ft + áfa 
vizsgadíj: 20 000 + áfa

Képesített követeléskezelő / workout 
szakértő képzés 3 nap jelentkezési határidő: 

2017. október 26.
235 000 Ft + áfa 

vizsgadíj: 20 000 + áfa

Képesített bankbiztonsági és adatvédel-
mi szakértő képzés 3 nap jelentkezési határidő: 

2017. október 30.
235 000 Ft + áfa 

vizsgadíj: 20 000 + áfa

Képesített Basel 3 szakértő képzés 3 nap jelentkezési határidő: 
2017. október 31.

235 000 Ft + áfa 
vizsgadíj: 20 000 + áfa

Numerikus Pénzügy Program (CNF) 4×fél nap jelentkezési határidő: 
2017. szeptember 20.

255 000 Ft + áfa 
vizsgadíj: 20 000 + áfa

ÚJ! 

ÚJ! 

ÚJ! 

ÚJ! 

OKJ-S SZAKKÉPESÍTÉSRE FELKÉSZÍTŐ PROGRAM

Szakképesített bankreferens képzés (FEBI) 
OKJ 55 343 02

 3 félév 
(5 modul)

jelentkezési határidő:  
2017. szeptember 1. 

 75 000 Ft/modul + 
a záróvizsga díja



BANKSZAKMAI 
AKTUÁLIS 
PROGRAMJAINK

BANKSZAKMAI AKTUÁLIS PROGRAMJAINK

Riportok, jelentések készítésének automatizálása 
Excelben 2 nap jelentkezési határidő: 

2017. szeptember 19. 175 000 Ft + áfa

Bevezetés a Big Data világába 1 nap jelentkezési határidő: 
2017. október 1. 99 500 Ft + áfa

Felkészítés a jelzáloghitelezésre 2 nap jelentkezési határidő: 
2017. október 1. 175 000 Ft + áfa

Azonnali átutalások- MNB elvárások és kihívások 2 nap jelentkezési határidő: 
2017. október 10. 99 500 Ft + áfa

Piaci kockázatok számszerűsítése – Excel, Visual Ba-
sic használata 1 nap jelentkezési határidő: 

2017. október 24. 150 000 Ft + áfa

Banki treasury működés - SZIMULÁCIÓ 2 nap jelentkezési határidő: 
2017. október 26. 135 000 Ft + áfa

Scoring és Rating modellek 1 nap jelentkezési határidő: 
2017. október 31. 135 000 Ft + áfa

IFRS szerinti vállalati beszámolók elemzése 
– esettanulmányokkal 1 nap jelentkezési határidő: 

2017. november 5. 175 000 Ft + áfa

PD, LGD paraméterek becslési gyakorlata 1 nap jelentkezési határidő: 
2017. november 14. 135 000 Ft + áfa

Mindent a stressz tesztekről 1 nap jelentkezési határidő: 
2017. november 17. 135 000 Ft + áfa

ÚJ 

KÉPZÉSEK! 



MEGRENDELHETŐ 
KÉPZÉSEK

KEZELJÜK A HITELEZÉSI KOCKÁZATOKAT!

Felkészítés a jelzáloghitelezésre

Mérlegbeszámolók komplex elemzése

Ügyfél és ügyleti kockázatok elemzése

Vállalatcsoportok konszolidált elemzése

Agrárfinanszírozás speciális kérdései 

Egyéni vállalkozók és őstermelők működésének elemzése

Biztosítékok alkalmazása a hitelügyletekben

Monitoring és korai figyelmeztető rendszerek

Amit a hitelelőterjesztés-írásról tudni kell

ISMERJÜK MEG A LEGÚJABB CRR / BASELI  SZABÁLYOZÁST

Hitelkockázati tőkeszámítási módszerek  

Működési kockázati tőkeszámítási módszerek  

Likviditási kockázatok mérése  

Szavatoló tőkeszámítás  

COREP tábla kitöltési gyakorlata

SZÁMOLJUNK!

SQL alkalmazása a hitelintézeti gyakorlatban

Banki jelentéskészítés automatizálása Excelben

ICAAP modellek, VaR számítás

Excel, visual basic használata

Pénzügyi számítások Visual Basic segítségével

Pénzügyi számítások Access segítségével

A Megrendelőnk egyedi igényeit figyelembe vesszük a képzés tematiká-
jának összeállításánál, súlypontjainak meghatározásánál. A képzés akár 
a Megrendelő, akár a Bankárképző székhelyén megvalósulhat, egyez-
tetett időpontban és létszám mellett. Ezeknél a képzéseknél képzési 
napidíjat határozunk meg, nem résztvevői díjat.

a megrendelő 

igényei szerinti 

tematika
képzések az 

ország egész 

területén 



MEGRENDELHETŐ 
KÉPZÉSEK 2.

MODELLEZZÜNK!

Scoring és Rating modellek

PD, LGD paraméterek becslési gyakorlata

Mindent a stressz tesztekről

BANKSZAKMAI ISMERETEK

Bankszakmáról közérthetően

Új irányok a retail termékfejlesztésben

Banki kontrolling

Hatékony fiókműködtetés

Banki termékjövedelmezőség mérése

Kockázat alapú belső ellenőrzés felépítése és gyakorlata

Treasury műveletek

SZIMULÁCIÓK

FinSim bentlakásos bankszimuláció

Befektetési szimuláció

Treasury szimuláció

VÁLLALATOK SZÁMÁRA KIEMELTEN AJÁNLOTT PROGRAMOK

Üzleti tervek készítése és elemzése, 1 napos

Vállalati treasury hatékony működtetése, 2 napos

vállala-

toknak

szakmai 

tréning és 

csapatépítés 

egyben



COURSES IN ENGLISH
CERTIFICATE 
PROGRAMS

CERTIFICATE PROGRAMS

Bond Analysis and Evaluation   3 days  EUR 1 200 + VAT

Portfolio Management   5 days  EUR 2 000 + VAT

Stock Analysis and Evaluation   3 days  EUR 1 200 + VAT

Options, Futures and Other Derivatives   5 days  EUR 2 000 + VAT

Monetary Policy   3 days  EUR 1 200 + VAT

Investment and Risk Management   3 days  EUR 1 200 + VAT

COURSES IN ENGLISH

A Comprehensive Approach to Bank Security   2 days  EUR 500 + VAT

Scoring and Rating Models   1 day  EUR 400  + VAT

IRB in practice   2 days  EUR 500 + VAT

Practical Issues in Operational Risk Management   1 day  EUR 250 + VAT

Project Finance and Syndicated Lending   2 days  EUR 500 + VAT

Corporate Lending   2 days  EUR 500 + VAT



TUDNIVALÓK A TANFOLYAMI JELENTKEZÉSRŐL ÉS RÉSZVÉTELRŐL
Programjaink részletes leírását, a képzések tartalmát a Bankárképző honlapján találhatja meg: www.
bankarkepzo.hu. Amennyiben nincs internet hozzáférése, tanfolyamaink tájékoztatóit – kérésére – 
eljuttatjuk Önnek postai úton. 
Kérjük, kövesse honlapunkat, ahol az aktuális információkat megtalálja az egyes programokról, mint 
pl.: időpont módosulás, jelentkezési határidő meghosszabbítása, a tervezett programokkal és azok 
díjával kapcsolatos információk.
Jelentkezés a programokra
Programjainkra online jelentkezhet a www.bankarkepzo.hu honlapon. Jelentkezési lapot letölthet az 
internetről vagy kérésére szívesen el is küldjük azt. A jelentkezési lapot ne felejtse el aláírni, illetve ha a 
részvételét egy intézmény finanszírozza, akkor az intézmény képviselőjével is aláíratni! A jelentkezési 
lapot faxon, e-mailben (szkennelve) vagy postai úton is eljuttathatja részünkre.
A képzési programra való jelentkezéssel elfogadja a Bankárképző honlapján közzétett általános 
szerződési feltételeinket és az adatkezelési tájékoztatónkat.
Képzési díj
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. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az egyes 
programok díját a jelentkezési határidő lejárta előtt megváltoztassuk, ez azonban a már megtörtént 
jelentkezéseket és a díjbefizetéseket nem érinti.

Jelentkezések elfogadása
A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk.  A jelentkezési határidő jellemzően a program 
első napját megelőző 14. nap, az aktuális határidőt a honlapunkon találja. A program tervezett 
időpontja előtt értesítjük Önt a jelentkezés elfogadásáról, illetve túljelentkezés, időpont-módosítás 
esetén a következő szóba jöhető időpontról, valamint esetenként egyéb változásokról.

Fizetési feltételek
A jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezést e-mailen igazoljuk vissza. A 
tanfolyamot 14 nappal megelőzően pro forma számlát küldünk a jelentkezési lapot aláíró finanszírozó 
intézménynek, amelyet az átutalással teljesít a Bankárképző MKB-nál vezetett 10300002-20100542-
00003285 számú számlájára, illetve az Euróban kiállított számlák esetén az 10300002-50800825-
26304889 számú számlájára. Az egyéni résztvevőket kérjük, hogy a részvételi díjat a programot 
megelőzően utalják át Bankárképző számlájára, és  a díj befizetését igazoló bizonylat fénymásolatát a 
program kezdetén mutassák be. A befizetés elmaradása esetén nem tudjuk a jelentkezést elfogadni. 
A tanfolyam befizetett díjáról számlát állítunk ki.

Lemondási feltételek
Résztvevő részéről: A tanfolyamon történő részvétel lemondását kizárólag írásban fogadjuk el, 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 díjat kiszámlázzuk. A tanfolyam időpontja előtt írásban a Bankárképzőhöz eljuttatott 
értesítés alapján a befizetett résztvevő más személlyel helyettesíthető.

Bankárképző részéről: Fenntartjuk a jogot arra, hogy ha a programra nincs elegendő számú jelentkező, 
a program időpontját módosítsuk, lemondjuk, amely esetekben a már befizetett díjakat visszautaljuk.

A tanfolyamok helye, időbeosztása, ellátás
A programok helye a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. székhelye. A programok minden nap 
09:00 – 16:15 óráig tartanak, ebéd-, illetve köztes szünettel. Az ettől eltérő beosztást a program 
ismertetőjében közöljük. A progamok díja nem tartalmazza a meleg étkezés költségeit, arról a 
résztvevőknek önállóan kell gondoskodniuk.

Elérhetőségeink
Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. • 1011 Budapest, Szalag u. 19. • telefon: +361 2240 700 
fax: +361 2011 330 • bankarkepzo@bankarkepzo.hu • www.bankarkepzo.hu • Az intézmény 
felnőttképzési engedélyszáma: E-000581/2014 • Nyilvántartási szám: 01-0339-04 


