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KÉPESÍTETT BIG 

DATA SZAKÉRTŐ 

KÉPZÉS 
 
 
 
(3 NAP) 

 
 

 

ÚJ 

ÚJDONSÁG! 

BLENDED LEARNING 

A KÉPZÉS RÉSZBEN ONLINE 
FELADATOK MEGOLDÁSÁVAL 

KIEGÉSZÍTETT GYAKORLATI KÉPZÉS 

 

A KÉPZÉS 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 mélyebben megérteni üzleti 

folyamataikat és feldolgozni digitális üzleti 

interakciói során képződő adatokat. Legyen Ön is 

képben az 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 területre 

fókuszálva, az üzleti felhasználó szemszögéből 

mutatja be a képzés a Big Data elemzésére 

szolgáló eszköztárat és tipikus céljait. 

 

A KÉPZÉS ELŐNYE: 

 

A résztvevők: 

 blended learning keretében kipróbálhatják 

a big data menedzsmentjének egyes 

fogásait – a tanfolyamban kipróbált 

módszerekkel, az eredményekre 

fókuszálva végzünk elemzéseket 

 Megismerkednek a big data világának 

változatos elemeivel: tranzakciós adatok 

feldolgozásával, geolokációs adatok 

feldolgozásával, hálózati és social media 

adatok kinyerésével és elemzésével 

 változatos, a témakörökhöz illeszkedő 

módszerekkel kialakított képzéssel 

könnyebben, gyorsabban és 

hatékonyabban szerezhetnek ismereteket; 

 esettanulmányok feldolgozásán keresztül, 

gyakorlati példák segítségével 

megismerhetik a Big Data mindennapjainak 

buktatóit 
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KINEK AJÁNLJUK? 

 
A programot ajánljuk  

 a Big Data világába betekinteni vágyó banki 
szakemberek számára 

 akik egyelőre üzleti hasznot keresnek a 
digitálisan képződő adattömegben 

 akik szeretnének nem csak elméletben 
megismerkedni a big data eszközeivel, hanem 
szeretnék sajátkezűleg is kipróbálni szinte a 
teljes repertoárt 

 
Munkakör szerint ajánljuk: 

 termékfejlesztés, marketing, illetve üzleti 
területek szakértőinek, 

 számviteli, elemzési, kontrolling területen 
dolgozóknak, 

 pénzügyi kockázatkezelési és treasury 
területén dolgozóknak 

 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

 Időpontok: 2018. június 04.; 05., 06. 

 Jelentkezési határidő: 2018. május 31 

 Helyszín: Nemzetközi Bankárképző Központ 

Zrt. 

 Vizsga: 2018. június 

 Ár: 235 000 Ft + áfa képzési díj és 20 000 Ft 

+ áfa vizsgadíj 

 Témavezető: Dr. Madar László 

 Ügyfélkapcsolati menedzser:  

Szabó Noémi: nszabo@bankarkepzo.hu 

 

OKTATÓK 

 

DR. MADAR LÁSZLÓ a 

Bankárképző partner 

tanácsadója. A Budapesti 

Corvinus Egyetemen végzett 

kockázatkezelői és pénzügyi 

elemzői szakirányon. 14 éve 

dolgozik a Bankárképzőnél, 

pályafutása során az összes 

Bázel II projektben aktívan közreműködik. 

A Bankárképző vezető modellezőjeként az elmúlt 

években a modellezéssel kapcsolatos munkák 

projektvezetője és szakértője. Számos hazai és 

külföldi banki scoring és rating rendszer, valamint 

kockázati paraméter-becslő modell kidolgozója. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képzést e-vizsga zárja. A vizsgát sikeresen teljesítők a Bankárképző által kiadott „Képesített Big 

Data szakértő” minősítést szereznek. 

 
A képzésre a www.bankarkepzo.hu honlapon jelentkezhet! 

 

 

mailto:bankarkepzo@bankarkepzo.hu
http://www.bankarkepzo.hu/
mailto:nszabo@bankarkepzo.hu
http://www.bankarkepzo.hu/


 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. Budapest I. Szalag u. 19. 

tel.: 06-1-224-0710 fax: 06-1-201-1330 email: bankarkepzo@bankarkepzo.hu  www.bankarkepzo.hu 

Nyilvántartási szám: 01-0339-04  
 

 

  

 

TEMATIKA    

 

0. NAP: 

Online technológiai felkészítő a Big Data technikai elemzéséhez 

- Online technológiai előkészítő és fogalmak ismertetése (e-learning tananyag) 

- Bankárkézpő iPython notebookok elérése és Python programozási és adatfeldolgozási 

alapismeretek 

- Bankárképző Big Data Discovery tool és R statisztiksi szoftver elérése, adatelemzés alapjai 

 

1. NAP: 

A nap célja, hogy bevezetést nyerjünk a Big Data menedzselésének területébe, képet kapjunk az 

adatgyűjtés módozatairól és ügyfeleink adatait gyűjteni és kezelni legyünk képesek.  

 

I. Blokk: Ügyfélanalitika és Big Data.  

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

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

 Big Data klaszterek kiépítése és adatbetöltési módozatok (napi, streaming, stb.) 

 Esettanulmány: adatgyűjtés publikus adatforrásokból: Web és Facebook adatgyűjtés, 

szenzoradatok rögzítése 

 

II. Blokk: Adatgyűjtés buktatói  

 Zaj és torzítás (bias) az adatokban. 

 Adatgyűjtéssel kapcsolatos adatvédelmi megfontolások 

 Interdiszciplináris adatkezelés, master data management, deduplikáció 

 A felhasználó multi-dimenzionális megközelítése. 

 

III. Házi feladat: adatgyűjtési példák megoldása az e-learning felületen 

 

2. NAP: 

A nap célja, hogy a belső üzleti folyamatok megértésével a legfontosabb belső folyamatok Big Data 

alapú kezelésével képesek legyünk maximalizálni az ügyfélértéket. A hallgatók képesek lesznek üzleti 

folyamatok elemzésére, tervezésére és újratervezésére, egy cég hatékonyságának növelésére a digitális 

üzleti csatornák hatékony kihasználásával. 

 

IV. 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 

 

V. Blokk: Üzleti folyamatmenedzsment a gyakorlatban.  

 Bevezetés a folyamatmenedzsmentbe, a folyamatmenedzsment alapjai 

 Digitális marketing és a folyamatmenedzsment 
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VI. Házi feladat: digitális marketing esettanulmány feldolgozása és rövid példák megoldása az e-

learning felületen 

 

 

3. NAP: 

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

területén a gyakorlatban elmélyítse. Egy esettanulmány során a belső és külső 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. A folyamat kialakítása során adatelemzéshez az Oracle Big 

Data Discovery-t és R statisztikai szoftvert használjuk. 

 

VII. Blokk: Prediktív modellezés 

 Bevezetés az előrejelzések témakörébe, mi is az a prediktív Big Data modell? 

 Modellezési módszertanok, régimódi (regresszió) és újhullámos (random forest, xgboost) 

módszerek 

 Hogyan válasszunk modellezési módszertant a Big Data világában? 

 

VIII. 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.  

 

 VIZSGA 

A hallgatók e-vizsgát tesznek a tanfolyamon elhangzott ismeretekből. A tesztek mellett az online 

környezetben kis feladatpéldákat megoldva kell tanúbizonyságot tenni az elhangzott ismeretek 

megértéséről. Az online felületen gyakorló példák elérhetőek a sikeres vizsgafelkészülést segítendő. 
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