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SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS KÉPZÉS 
(OKJ 55 343 02)

Jövedelmező banki munkahely vagy karrier előrelépés? 
Csatlakozzon a több mint 10 ezer FEBI-t végzetthez, és szerezze meg egyszerre a Bankárkép-
zőnél az OKJ szakképesítést, az Europass bizonyítványt és a Bankszövetség Tanúsítvá-
nyát, most akár e-learning támogatással is!
MÁR KÉT VÁLTOZAT KÖZÜL IS VÁLASZTHAT!
A képzés ára modulonként: 75.000 Ft

FEBI KLASSZIK
(18 HÓNAP | 420 ÓRÁS KÉPZÉS) 
Kényelmesebb tempó és élőszavas
oktatás a mélyebb megértésért
FEBI INTENZÍV
(12 HÓNAP | 280 ÓRÁS KÉPZÉS) 
Kevesebb kontaktóra, több önálló felké-
szülés az előadások videótananyagából

VAGYON, ALAP, PORTFÓLIÓ (VAP)   

Gyorsan, de mégis gyakorlatorientáltan szeretne átfogó képet a befektetési piacokról?
A Vagyon, Alap, Portfólió (VAP) a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi 
Szövetsége (BAMOSZ) és a Bankárképző közös programja, amely végzettséggel már több 
mint ezren dolgoznak befektetés kezelési, alapkezelési és vagyonkezelési területen.
A program tantermi változatban és online változatban is elérhető.
A képzés ára: 250.000 Ft + ÁFA

VAGYON, ALAP, PORTFÓLIÓ (VAP)
Tantermi változat

VAGYON, ALAP, PORTFÓLIÓ (VAP) ONLINE
Online változat
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DIPLOMAPROGRAMOK ÉS OKJ-S KÉPZÉSEK

(BADI) POSZTGRADUÁLIS
BANKMENEDZSMENT PROGRAM    

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEMMEL KÖZÖS PROGRAM
Az egyetlen gyakorlatorientált, másoddiplomát nyújtó bankszakmai képzés a hazai pia-
con, a Corvinus Egyetemmel közösen! A programban közreműködő oktatók a hazai bank- 
és pénzügyi szektor elismert, hiteles szakemberei.  
2018 újdonsága: a Bankszövetséggel közösen kidolgozott korszerű, érthető tananyag, 
és a képzés e-learning tananyaggal való támogatása. A végzett hallgató a képzés eredmé-
nyeképpen szerzett szakmai tudásával alkalmassá válik banki vezetői/középvezetői pozíció 
betöltésére.
A képzés ára félévenként: 374.000 Ft + ÁFA

CEFA (EFFAS) BEFEKTETÉS-
ELEMZŐI PROGRAM    

A CEFA Befektetés-elemzői Program a European Federation for Financial Analysts Societi-
es (EFFAS, www.effas.net) vizsgatematikájára épülő, hazánkban és egész Európában szé-
les körben elfogadott oktatási program. Egyedülálló módon a befektetési terület legjobb 
szakembereitől közvetlenül szerezhet ismereteket a piac aktualitásairól.
Az EFFAS diploma megszerzésével képes lesz bármely neves európai befektetési alap keze-
lésére, banki treasury vezetésére, vagy kockázati tőkealapok, nagy portfóliók menedzselésére, 
részvényelemzésre.
A képzés ára félévenként: 515.000 Ft + ÁFA

(EPT) EURÓPAI PÉNZÜGYI
SZAKTANÁCSADÓ PROGRAM

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEMMEL  KÖZÖS PROGRAM
Privátbankári karrier, egyetemi oklevél és nemzetközileg elismert képesítés két félév 
alatt? Az Európai pénzügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés kiváló lehetőséget kínál 
a nagy presztízsű privátbanki, magánvagyon-kezelési tanácsadási üzletágban dolgozóknak tu-
dásuk elmélyítéséhez, de akár azoknak is, akik szakmaváltási lehetőségben gondolkoznak 
és befektetési tanácsadókká akarnak válni.
A képzés ára félévenként: 375.250 Ft + ÁFA
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KÉPESÍTETT BÁZEL 3, ICAAP, SREP
SZAKÉRTŐ KÉPZÉS

Ön kiigazodik a Bázeli szabályozásban?
A tanfolyam célja, hogy a Bázel III szabályozás mentén stabil hitelintézeti kockázatkezelői alap-
tudást adjon. A képzés átfogóan, egységes szerkezetben mutatja be az aktuális bázeli szabá-
lyozási követelményrendszer valamennyi területét, kiemelt figyelmet fordítva a szavatoló tőke 
számításra, a pillér 1 szerinti tőkekövetelmény számításra, az ICAAP-SREP párbeszédhez 
kapcsolódó módszertanokra, valamint a likviditási és tőkeáttételi mutatókra.
Oktatóink széleskörű gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, így a hallgatók az aktuális legjobb 
iparági gyakorlatokkal ismerkedhetnek meg a tanfolyam során.
Részekben is megrendelhető.

PD, LGD PARAMÉTEREK
BECSLÉSI GYAKORLATA

Ismerje meg az iparági sztenderdnek számító megoldásokat a bázeli kockázati paraméter-
becslések (PD, LGD) területén! Tanfolyamunkon elsajátíthatja a felügyeleti vizsgálatok próbáját 
is kiálló modellek megalkotását.
A Bankárképző vezető modellezőjének segítségével a nap során megtanult ismereteket Excel 
alapú esettanulmányokon keresztül gyakorlatban is kipróbálhatja.
A tananyag kitér a kisebb intézményeknél illetve kisebb portfólióknál előforduló adathiányos 
környezetre is, külön példákon keresztül bemutatva ezen portfóliók kezelését és a kis portfóli-
óknál megvalósítható modellépítési lehetőségeket.

E-LEARNING

KÉPESÍTETT IFRS 9 SZAKÉRTŐ

Érdeklik az IFRS 9 bevezetés tapasztalatai, a beszámoló-készítés vagy az értékvesztés kép-
zés alkalmazott megoldásai? A képzésben a banki területen gyakorlatban alkalmazható tudást 
szerezhet, megismerve az értékvesztés képzés modell alapú számításait. 
Tanfolyamunkon átfogó és naprakész ismeretanyagot nyújtunk a pénzügyi instrumentumok 
besorolására, értékelésére, fedezeti elszámolásra vonatkozó aktuális szabályozási keretrend-
szerről, illetve az IFRS 9 átállással kapcsolatos gyakorlati teendőkről.  Kiemelt figyelmet szen-
telünk az IFRS 9 banki pénzügyi beszámolókra, azon belül pedig az értékvesztés képzésre 
vonatkozó potenciális hatásainak bemutatására, melyeket esettanulmányok formájában is fel-
dolgozunk. Foglalkozunk az IFRS 9 és a prudenciális szabályozáshoz kapcsolódó kockázati 
paraméterek összehangolásának kérdéskörével is. 
A képzés ára: 235.000 Ft + ÁFA

SCORING ÉS RATING MODELLEK

Szeretné elkerülni a scoring és rating modellek fejlesztésekor tipikus buktatókat és felkészülni 
az implementáció során felmerülő nehézségekre? Szeretné, hogy a szakértők által kialakított 
modell a mindenkori Bázeli szabályozás fejlett módszere szerinti követelményeknek is meg-
feleljen? 
A Bankárképző vezető modellezőjétől juthat olyan tudás birtokába, mely egyetlen tankönyvben 
vagy szakirodalomban sem hozzáférhető ilyen strukturált formában! 
Gyakorlatorientált képzésünk bemutatja az adatösszeállítás, adatelemzés, egy- és többvál-
tozós elemzés és modellkiválasztás lépéseit, illetve körbejárja a validáció és az induló PD 
kalibráció lépéseit is.
A képzés ára: 135.000 Ft + ÁFA
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BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS
A GYAKORLATBAN - SZIMULÁCIÓ

A szimuláció során a szükséges elméleti alapok elsajátítását követően a résztvevők valós, 
piaci környezetben alakítanak ki portfóliókat, különböző mintaügyfelek kockázati profiljaira tá-
maszkodva. A kialakított portfólió hozamát, kockázatát és a levonható tanulságokat a hallgatók 
trénereink segítségével közösen elemzik.
A program során a Ramasoft Pozitron szoftvere által biztosítjuk a szimulációs környezetet.

FINSIM BANKSZIMULÁCIÓ 

Szeretné kipróbálni magát bankigazgatóként?
A Bankárképző bankszimulációs programján most egy kereskedelmi bankot irányíthat és vihet 
sikerre!
A tréning és a szimuláció egy hitelintézet menedzsmentjének minden lényeges területét 
gyakorlatorientáltan mutatja be úgy, hogy közben a külső tényezők (versenytársak, gazda-
sági környezet) hatását is beépíti. A tréning során a bankszimulációs döntéseket támogató 
bankszakmai előadásokat tartunk. Online formában is becsatlakozhat a szimulációba!

MŰTÁRGYPIAC
ÉS BEFEKTETÉS

Mi a modern és mi a kortárs művészet? Egyre többen fedezik fel a műgyűjtést, mint be-
fektetési lehetőséget, amely egyszerre jelent intellektuális izgalmat és érzelmi kötődést. 
A műtárgypiacon, annak hazai és nemzetközi intézményrendszerében való eligazodás speci-
ális szakmai ismereteket igényel, enélkül komoly kihívást jelent a magánbefektetők, -gyűjtők 
és vagyonkezelők számára a műtárgyak bevonása a befektetési portfóliókba. A képzés ezen 
a területen kíván célzott és jól hasznosítható ismereteket nyújtani: a képzőművészeti szcéná-
ban aktív szakemberek, a globális műtárgypiacon is otthonosan mozgó magángyűjtők valamint 
elemzők segítségével. 
A képzés ára: 235.000 Ft + ÁFA

MINŐSÍTETT BEFEKTETÉSI
TANÁCSADÓ (MBT)

Prémium- és privátbankárok alapozó képzése, amely megismertet a befektetési piacokkal, a 
tanácsadási üzletág szabályozásával és a minőségi ügyfélkiszolgálás alapjaival. A program a 
befektetési termékek és azok gazdasági, szabályozói és adójogi környezetének megismerését 
teszi lehetővé. Ez a tudás az értékesítésben részt vevők számára oly kritikus ügyfél-elégedett-
ség növelésének, valamint az ügyfél-akvizíció és -megtartás sikerének alapja.
A képzés ára: 275.000 Ft + ÁFA
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KÉPESÍTETT HITELKOCKÁZAT
KEZELŐ KÉPZÉS

Négy nap alatt átfogó, elméleti és gyakorlati ismeretanyaggal bővítheti tudását a vállalati hitel-
kockázatok felismerése és kezelése területén.  
A beszámolókból (akár KATA, KIVA, EVA, egyszerűsített vagy éves beszámoló) megismerhető 
vagyoni és pénzügyi helyzet elemzésétől kezdve foglalkozunk az ügyfél és ügyleti kockázatok-
kal, ágazatok és speciális ügyfélcsoportok (egyéni vállalkozók, őstermelők) kockázataival, és a 
kvázi konszolidáció lépéseivel is.
A képzés ára: 310.000 Ft + ÁFA

VÁLLALATI KONSZOLIDÁLT
BESZÁMOLÓK ELEMZÉSE

A finanszírozási döntések egyre több információt igényelnek – ebbe beletartozik a vállalatcso-
portok együttes megítélése is. Nem biztos, hogy minden vállalatcsoport készít konszolidált 
beszámolót – ilyenkor szükséges, hogy mi magunk végezzük el egy ún. „kvázi konszolidációt”.
Esettanulmányok alapján bemutatjuk, hogy melyek a konszolidáció lépései, és hogy lehet elvé-
gezni, majd elemezni egy egyszerűsített konszolidációt.
A képzés ára: 99.500 Ft + ÁFA

JELZÁLOGHITELEZÉS

A  jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a fog-
lalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról szóló 462/2015. (XII. 29.) Kormány-
rendelet rendelkezik arról, hogy az ezen a területen foglalkoztatottak számára meghatározott 
gyakorisággal belső képzést kell biztosítani és a megszerzett tudást mérni szükséges.
Az e-learning tananyag a rendeletben előírt ismereteket tartalmazza, és alkalmas a vizsgák 
lebonyolítására is on-line módon.

4 NAP

KÉPZÉS IDŐTARTAMA

2018
NOVEMBER

KÉPZÉS INDULÁSA

1 NAP

KÉPZÉS IDŐTARTAMA

2018 ŐSZ

KÉPZÉS INDULÁSA

HITELEZÉS

HITELEZŐK, HITELELEMZŐK,
KÖVETELÉSKEZELŐK RÉSZÉRE

HITELEZÉSI ALAPISMERETEK

Az e-learning tananyag könnyen elsajátítható formában bemutatja a hitelekkel, a kihelyezések 
különböző típusaival, azok feltételeivel, a hitelbírálat mechanizmusával és előírásaival kapcso-
latos tudnivalókat, valamint a hitelezési folyamatot, a biztosítékokat.

PÉNZÜGYI ELEMZÉS
(SZÁMVITEL) ALAPJAI

A képzésben azokat a legfontosabb számviteli alapismereteket mutatjuk be a résztvevőknek, 
amelyek alapot nyújtanak a vállalati mérlegbeszámolók adatainak elemzéséhez, az összefüg-
gések felismeréséhez, az esetleges kreatív könyvelésre utaló jegyek felismeréséhez! 

VÁLLALATOK VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK
ELEMZÉSE - CASH FLOW ELEMZÉS

Az e-learning tananyag célja, hogy könnyen elsajátítható formában bemutassa a számviteli 
cash flow elemzés lényegét, számítási módját, és az elemzési lehetőségeket.

VÁLLALATOK VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK
ELEMZÉSE - PÉNZÜGYI MUTATÓK ELEMZÉSE

Az e-learning tananyag célja, hogy könnyen elsajátítható formában bemutassa a vállalatok 
pénzügyi, vagyoni helyzetének elemzéséhez szükséges alapvető mutatószámokat, számítási 
módjukat, és az elemzési lehetőségeket.

E-LEARNING
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HAS SZERINTI MÉRLEGBESZÁMOLÓK
KOMPLEX ELEMZÉSE

A finanszírozási döntések egyre több információt igényelnek. Egyre összetettebb elemzésre 
van szükség a kockázatok megállapításához. 
A képzés alatt esettanulmányok alapján gyakorlati alapú ismeretanyaggal bővítheti tudását a 
mérlegbeszámolók elemzésében, a cash-flow és a pénzügyi mutató elemzés területén!
Elengedhetetlen, hogy tudjunk „olvasni” a vállalkozások nyilvánosságra hozott mérlegbeszá-
molóiból és „ránézésre” meg tudjuk állapítani a pénzügyi, vagyoni helyzetet, felismerjük, ha 
hiányzik a logikai összefüggés az adatokban.

ÜGYFÉL ÉS ÜGYLETI KOCKÁZATOK ELEMZÉSE

Elengedhetetlen, hogy elmélyüljünk a vállalkozás működésében, értsük a vállalkozás vezető-
inek érdekeltségét, meg tudjuk ítélni, milyen piaci, személyi, működésbeli kockázatai vannak 
a vállalkozásnak.
Esettanulmányok alapján gyakoroljuk az elemzést, a vállalkozás helyzetének megítélését, a 
főbb kockázatok felismerését 

MONITORING ÉS KORAI
FIGYELMEZTETŐ RENDSZEREK

A monitoring rendszer akkor működik jól, ha időben figyelmeztet - nem a bekövetkezett, hanem 
a lehetséges kockázatra, veszteségre. Elengedhetetlen, hogy a hitelügylet vizsgálata során 
feltárt kockázatokhoz illeszkedő monitoring szempontokat tudjunk már a döntésnél meghatá-
rozni. De fel kell készülnünk új kockázatokra is. 
Alakítsuk ki együtt a fél napos program során egy jól működő monitoring rendszer alapjait, 
amely a korai figyelmeztető jeleken alapul.

AGRÁRFINANSZÍROZÁS SPECIÁLIS KÉRDÉSEI 

Milyen a mezőgazdaság és az élelmiszeripar helyzete, kilátása? Egyszerű vagy bonyolult a 
finanszírozásuk? A finanszírozni kívánt beruházással, géppel, berendezéssel, kitermelhető-e a 
hitel visszafizetéséhez szükséges cash flow? Melyek a főbb kockázatok? A képzés célja, hogy 
megismerjük meg az agrárium és az élelmiszeripar speciális finanszírozási igényeit, a finanszí-
rozási feltételeket, lehetőségeket.

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS ŐSTERMELŐK
MŰKÖDÉSÉNEK ELEMZÉSE

A hazai gazdaságban meghatározó számmal vannak jelen az egyéni vállalkozók, és az őster-
melők, de közös jellemzőjük, hogy többségük nem vesz igénybe banki finanszírozást. Hiteligé-
nyeik elbírálásához kapcsolódó pénzügyi és kockázatelemzés speciális működésük ismeretét 
kívánja meg – ehhez kíván segítséget nyújtani ez a programunk. 

AMIT A HITELELŐTERJESZTÉS- ÍRÁSRÓL
TUDNI KELL

Most egy nap alatt átfogó gyakorlati alapú ismeretanyaggal bővítheti tudását a vállalati hitele-
lőterjesztés-készítésben! Esettanulmányok alapján gyakoroljuk az előterjesztés elkészítését, 
a lényeges információk és kockázatok felismerését és bemutatását. A finanszírozási döntések 
egyre több információt igényelnek. 
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SQL ALKALMAZÁSA A
HITELINTÉZETI GYAKORLATBAN 

Szeretné hatékonyan lekérdezni és felhasználni a banki adattárházi információkat? Sze-
retne megismerkedni az SQL programozás alapjaival munkájának megkönnyítése érde-
kében? 
Tanfolyamunkon MsSQL és Oracle környezetben is bemutatjuk a mindennapi pénzintézeti 
munka során felmerülő feladatok, lekérdezési és riport igények hatékony megvalósítását.

BANKI KONTROLLING

A stratégia kialakításához és megvalósulásának visszaméréséhez elengedhetetlen, hogy kont-
rollálni tudjuk a tevékenységet és a vezetés minden pillanatban tisztában legyen a működés 
hatékonyságával és eredményességével. A képzés során gyakorlati tanácsokat kap egy jól 
működő kontrollingrendszer kiépítéséhez. 

HATÉKONY FIÓKMŰKÖDTETÉS

A képzés célja, hogy segítse a pénzintézeti fiókok hatékonyabb működését.
Ugye ismerjük az ügyfeleinket? Tudjuk, mikor lesznek elégedettek? Mit tudunk tenni az ügyfél 
minőségi kiszolgálása érdekében? Határozzuk meg együtt az ügyféligényeket és így javítsuk a 
pénzintézeti fiókok működési hatákonyságát!

KONTROLLING, JELENTÉSKÉSZÍTÉS 

RIPORT- ÉS JELENTÉSKÉSZÍTŐKNEK

RIPORTOK, JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉNEK
AUTOMATIZÁLÁSA EXCELBEN  AZ ALAPOKTÓL

Nem gond, ha még nem rendelkezik programozási előismeretekkel, mert ezen a kurzu-
son az alapoktól vezetjük végig a legfontosabb programozási tudnivalókon. 
A banki munka során felmerülő feladatokat fordítjuk le a programozás nyelvére és mutatjuk be, 
hogyan tudja azokat hatékonyan megoldani a Visual Basic segítségével.
A kurzus során a különböző programozási struktúrákkal színes, humoros és szórakoztató 
formában ismerkedhet meg. Ez nem egy átlagos Excel Visual Basic programozási kurzus, 
ezt garantáljuk!
A képzés ára: 175.000 Ft + ÁFA

HATÉKONY RIPORTKÉSZÍTÉS –
EXCEL PROGRAMOZÁSI ALAPOK

A „Riportok, jelentés készítésének automatizálása excelben az alapoktól” kurzus első napja, 
e-learning formában! 

HATÉKONY RIPORTKÉSZÍTÉS –
HALADÓ EXCEL PROGRAMOZÁS

Ha már rendelkezik VBA programozási előismeretekkel, vagy elvégezte Hatékony riport-
készítés – Excel programozási alapok ONLINE alapozó kurzusunkat, akkor ez a képzés a 
következő lépcsőfok tudása elmélyítésére!
A képzés ára: 99.500 Ft + ÁFA

BANKSZAKMÁRÓL KÖZÉRTHETŐEN

A képzés célja, hogy a banki tevékenységről, annak szabályozási hátteréről és működési fel-
tételeiről átfogó képet adjon.
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BANKI DIGITALIZÁCIÓS
SZAKÉRTŐ KÉPZÉS

A digitalizáció a pénzügyi világ robogó vonata - ne maradjon le! A klasszikus kereskedel-
mi bankoknak a sikeres jövőbeli működés érdekében hasznosítaniuk kell a digitalizáció 
nyújtotta lehetőségeket, kihívásokat.
A banki digitalizáció nem informatikai kérdés, hiszen átszövi a teljes szervezetet, a központot, 
a hálózatot, az üzletet, a kockázatkezelést.
A képzés során megismerheti a most folyó digitális forradalom hatását a bankszektorra, azt, 
hogy a kor elvárásainak milyen területeken, milyen módon tud és kell megfelelnie egy banknak.
A képzés ára: 235.000 Ft + ÁFA

BANKI DIGITALIZÁCIÓS SZAKÉRTŐ
KÉPZÉS (TANTERMI)

BANKI DIGITALIZÁCIÓS SZAKÉRTŐ
KÉPZÉS (ONLINE)

BANKI IT PROJEKT-
MENEDZSER KÉPZÉS

Milyenek az agilis és a dinamikus projektmenedzselési módok? Melyik hatékonyabb? 
Milyen kockázatai vannak az egyes típusoknak?
A képzés végigköveti egy hagyományos projekt életciklusát, a projekt irányításának szervezeti 
kereteit, eszközeit, a projekt kockázatainak kezelését és a projekt bevezetéséhez szükséges 
változáskezelési és kommunikációs feladatokat.
A képzés ára: 310.000 Ft + ÁFA

GAZDASÁGI
BLOCKCHAIN KÉPZÉS

Mítoszok és tények – miként forradalmasíthatja a blockchain technológia az élet szinte 
minden területét? A technológia iránt egyre növekvő érdeklődést mutatnak a különböző 
iparágak, tudományos műhelyek és politikai döntéshozók.
Célunk, hogy mint Gazdasági Blockchain Szakértő tisztában legyen a technológia alkalmazási 
területeivel, azok megvalósíthatóságával, előnyeivel, kihívásaival és kockázataival egyaránt.
A képzés ára: 235.000 Ft + ÁFA

BIG DATA BANKI ALKALMAZÁSAI

A Big Data ma olyan slágerfogalom, amelynek pontos jelentéséről komoly vita folyik, de jelen-
tőségét egyre kevesebben vitatják. A digitális adatrobbanás által elindított változásokból a 
pénzügyi szféra és bankrendszer szereplői sem maradhatnak ki. 
A képzésen a téma szakértői - a kutatótól, az alkalmazás fejlesztő vállalkozón és informatiku-
son át a data scientist-ig - mutatnak be néhány olyan megközelítést, amely izgalmas lehet a 
bankszakma számára is.
A képzés ára: 99.500 Ft + ÁFA
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KÉPESÍTETT TREASURY
SZAKÉRTŐ KÉPZÉS 

A képzés átfogó gyakorlati tudásanyaggal segíti a treasury területen dolgozók munkáját, ezáltal 
a bank és vállalat kitettségeivel kapcsolatos kockázatainak mérséklését likviditáskezelés, ka-
mat- és devizakockázat-kezelés, illetve árupiaci ügyletek segítségével.
A képzés ára: 235.000 Ft + ÁFA

VÁLLALATI TREASURY
HATÉKONY MŰKÖDTETÉSE

A képzés célja, hogy versenyképes, naprakész ismereteket biztosítson vállalati és a banki 
treasury területen, az értékesítésre fókuszálva!
A képzés ára: 135.000 Ft + ÁFA

TREASURY

VÁLLALATI ÉS BANKI TREASURY MUNKATÁRSAKNAK
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BANKBIZTONSÁGI, COMPLIANCE, 
BELSŐ ELLENŐR ÉS JOGI MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE

KÉPESÍTETT BANKBIZTONSÁGI ÉS
ADATVÉDELMI SZAKÉRTŐ KÉPZÉS

A Bankszövetség és a Bankárképző közös célja, hogy magasan képzett szakemberek fe-
leljenek a pénzügyi intézmények, biztosítók szervezetén belül a biztonság, az adatvédelem, az 
IT védelem területének jogszabályi előírások szerinti, fenntartható, biztonságos működéséért.
Az ezen a területen felelős funkciót, pozíciót betöltők részére a Bankszövetség által elismert 
közös szakmai vizsgát és a vizsgára felkészítő tanfolyamot szervezünk. 
A képzés ára: 235.000 Ft + ÁFA

KÉPESÍTETT BELSŐ VÉDELMI
VONALAK SZAKÉRTŐ KÉPZÉS    

Az MNB újrafogalmazza és kiterjeszti ajánlását a belső védelmi vonalakra vonatkozóan – ez 
többlet feladatokat jelent a hitelintézetek számára. A képzés során áttekintjük a belső védelmi 
vonalak rendszerét, az egyes területeken jelentkező feladatokat, a nyilvánosságra és a belső 
szabályok rendszerére vonatkozó követelményeket.
A képzés ára: 235.000 Ft + ÁFA
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CERTIFIED EXPERT IN
TREASURY MANAGEMENT

A FRANKFURT SCHOOL OF BANKING AND MANAGEMENT-TEL
KÖZÖS PROGRAM

PARTNERKOCKÁZAT ÉS ÁRAZÁSA, CVA , XVA 

A tanfolyam célja, hogy egy intézmény piaci- és partnerkockázatok kezelésével, fedezésével 
foglalkozó kollegái megismerjék és bővítsék meglévő tudásukat a kereskedés során felme-
rült kockázatok hatékonyabb kezelésére, illetve fedezésére,  megismerjék és alkalmazzák a 
legújabb értékelési korrekciókat, átfogó képet kapjanak a különböző nettósítási eljárásokról, 
egyezményekről, illetve az azt támogató „Credit Support Annex” működéséről, jelentőségéről.

ÜZLETI, BANKI
ANGOL NYELVI KÉPZÉS

A tanfolyam fókuszában az üzleti kommunikációs készségek fejlesztése áll a nyelvhelyesség 
mellett.
A pénzügyi világból vett valós, gyakorlati szituációkon keresztül sajátítják el a hallgatók a szük-
séges nyelvi ismereteket. A képzés során olyan kifejezések, panelek, kommunikációs fordula-
tok és érveléstechnikai nyelvi eszközök elsajátítására és alapos begyakorlására helyezzük a 
hangsúlyt, amelyek az üzleti életben való sikeres és hatékony kommunikációhoz elengedhetet-
lenek. A csoport létszáma legfeljebb 6 fő!
A képzés 3 modulból áll. Egy modul időtartama 3 hónap, az alkalmak heti kétszer 1,5 órásak.
1 modul díja 220.000 Ft + ÁFA

PREZENTÁCIÓS TRÉNING
ANGOL NYELVEN

Ez nemcsak egy nyelvi kurzus - mi azért vagyunk, hogy  fejlesszük a prezentációs és tárgyalási 
készségeit! Személyre szabott feladatokkal, az egyéni előrehaladást mérve segítjük elő jövő-
beni sikerét. Nézze meg magát előadás, prezentálás közben – hogy tetszik? Ha nem elégedett, 
min javítana? 
Próbálja meg újra, neves kommunikációs szakértő fogja Önt segíteni ebben!  
A csoport létszáma legfeljebb 6 fő! A képézés ára: 145.000 Ft + ÁFA
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KÉRJE EGYEDI AJÁNLATUNKAT A
KIVÁLASZTOTT KÉPZÉSEKRE!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT ÉS A
REGISZTRÁCIÓHOZ KERESSE

FEL HONLAPUNKAT!

bankarkepzo@bankarkepzo.hu

+36-1-224-0700

www.bankarkepzo.hu

facebook/bankarkepzo

linkedin/bankarkepzo-itcb

3 HÓNAP /
MODUL

KÉPZÉS IDŐTARTAMA

mailto:bankarkepzo%40bankarkepzo.hu%20?subject=
http://www.bankarkepzo.hu
https://www.facebook.com/bankarkepzo/
https://www.linkedin.com/company/bankarkepzo-itcb/

	Diplomaprogramok
	Kokázatkezelés
	Befektetés menedzsment és szimuláció
	Hitelezés
	Kontrolling
	IT, Digitalizáció
	Treasury és Bankbiztonság
	English Courses

	Gomb 4: 
	Gomb 3: 
	Gomb 5: 
	Gomb 13: 
	Gomb 7: 
	Gomb 14: 
	Gomb 15: 
	Gomb 8: 
	Gomb 16: 
	Gomb 17: 
	Gomb 6: 


