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KÉPESÍTETT 
BANKBIZTONSÁGI 
ÉS ADATVÉDELMI 
SZAKÉRTŐ KÉPZÉS 
 
 
(3 NAP) 
 
 
 
 

A KÉPZÉS CÉLJA 

A Bankszövetség és a Bankárképző közös 
célja, hogy magasan képzett szakemberek 
feleljenek 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 program során a résztvevő:  
• megismeri az e területekre vonatkozó 

jogszabályi előírásokat és azok 
alkalmazásának legjobb gyakorlatát, 

•  elsajátítja a bankbiztonság körébe tartozó, az 
üzletmenet folytonosságot és üzletmenet-
biztonságot szolgáló ismereteket 

• megismeri a  
- fizikai biztonság,  
- adatvédelem,  
- informatikai biztonság  
- humánbiztonság  

területét érintő kihívásokat, 
 

Ezen ismeretek birtokában majd gyakorlati 
tevékenysége során magabiztosan tudja 
alkalmazni a bankbiztonság megteremtéséhez 
szükséges technikákat, eszközöket, az 
adatvédelemmel és IT védelemmel kapcsolatos 
ismereteket . 

KINEK AJÁNLJUK? 

A programot ajánljuk  
• minden, a törvény értelmében szolgáltató 

vagy szolgáltatónak minősülő szervezet 
munkatársa számára, akiknek az ügyfél-
azonosításban, a pénzmosásra utaló jelek 
beazonosításában, bejelentésében szerepük 
van, 

• a pénzügyi intézmények, biztosítók fizikai 
biztonsági kérdéseivel, IT és adatvédelemmel 
foglalkozó munkatársai számára, 

• akik most kezdik a pályájukat ezen a 
munkaterületen, 

• compliance munkatársaknak, 
• belső ellenőröknek. 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

 

Időpontok: 2018. október - november 
minden nap 9:00 -16:15 óra között 
 
Vizsga: 2018. december 
 
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 20 
 
Helyszín: Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 
 
Ár: 235 000 Ft + áfa képzési díj és  
20 000 Ft + áfa vizsgadíj 
 
Témavezető:  
Berendi Judit     jberendi@bankarkepzo.hu  
Ügyfélkapcsolati menedzser:  
Lájer Enikő       elajer@bankarkepzo.hu
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TEMATIKA    

 Bankbiztonság alapjai 
 fogalmak 
 jogszabályi és egyéb szabályozási környezet (jogszabályok, ajánlások, szabványok, 

„best practice”) 
 a bankbiztonság szervezeti és szabályozási környezete 
 banki védelmi vonalak és együttműködésük 

 
 Üzletmenet folytonosság és katasztrófa elhárítás tervezése (Business Continuity 

Management) 
 üzleti hatás elemzés 
 kockázat elemzés 
 akciótervek (tesztelés, végrehajtás) 
 incidens kezelés 
  

 Az információbiztonság alapjai   
 szabályozási környezet 
 információbiztonsági kockázatkezelés  
 titokvédelem, adatszivárgás megelőzés 
 az ember mint a leggyengébb vagy legerősebb védelmi pont 
 „information security by design” 
 hatósági jelentések 

 
 Adatvédelem, a GDPR kihívásai 

 
 
 A bank fizikai biztonságának elemei 

 készpénzkezelés biztonsága – pénzszállítás, értékkezelés, pénz és okmányvizsgáló 
eszközök 

 erőszakos támadások megelőzése, kezelése 
 bankhelyiségek kialakítása, építészeti követelmények, biztonságtechnikai 

rendszerek 
 külső ATM rendszerek védelme 

 
 A bank üzletbiztonsága, fraud management  

 alapok, eszközök, feladatok 
 fraud térkép 
 tipikus csalási események és kezelésük 

 
 A bank humán védelme 

 humánbiztonsági kockázati besorolás, 
módszertanok 

 
 
 

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

kiadott „KÉPESÍTETT BANKBIZTONSÁGI ÉS ADATVÉDELMI SZAKÉRTŐ” minősítést szereznek.   
 
 

 
 

ÚJDONSÁG! 

ONLINE TANANYAG! 
A KÉPZÉS OKTATÁSI ANYAGAIT  A 

RÉSZTVEVŐK A BANKÁRKÉPZŐ ONLINE 
OKTATÁSI FELÜLETÉN IS ELÉRHETIK! 

mailto:bankarkepzo@bankarkepzo.hu
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 MEGHÍVOTT ELŐADÓK  

 

 

 
JAKAB PÉTER vezető szaktanácsadó  
Több mint 15 éve foglalkozik a komplex bankbiztonság legfontosabb elemeivel, 
így a fizikai és elektronikai védelmi rendszerekkel, információbiztonsággal, 
informatikai biztonsággal és kockázatelemzéssel, humán biztonsággal, 
csalásmegelőzéssel, incidens menedzsmenttel, valamint az üzletmenet-
folytonosság és katasztrófa elhárítás tervezésével és menedzsmentjével, 
kritikus infrastruktúrák védelmi problémáival. E szakterületeken kiterjedt 
elméleti ismeretekkel és beosztásánál, feladatainál fogva széleskörű gyakorlati 
tapasztalatokkal rendelkezik. 

  
VÖRÖS GÁBOR 
Több mint két évtizede, 1991 óta dolgozik az OTP Banknál, a kezdetektől a 
bankbiztonsági területen vezetői pozícióban. Az általa irányított terület 
feladatába tartozik többek között a kilenc országban működő OTP Csoport 
tagjainak biztonsági felügyelete, támogatása, az egységes bankbiztonsági 
szabályozó rendszer kidolgozása, a biztonsági védelemszervezés és tervezés, 
továbbá a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni tevékenység 
koordinálása. 
2016 évben megválasztották a Magyar Bankszövetség Bankbiztonsági 
Munkabizottságának elnökévé. 

  
PÁVLICZ GYÖRGY  tanár, mérnök informatikus.  
1992 óta foglalkozik informatikával: operációs rendszerekkel, fejlesztéssel, 
hálózatokkal, architektúrákkal, biztonsággal, 2004 óta főleg, az utóbbi években 
kizárólag információbiztonsági aspektusokkal. 2011 óta a Magyar 
Bankszövetség információbiztonsági Munkacsoportjának vezetője. 
Meggyőződése, hogy a rendszerszemlélet kötelező eleme az értelmes 
gondolkodásnak és a döntéshozatalnak egyaránt. Ebben a szemléletben 
igyekszik bemutatni az információbiztonságot is. 

  
BRÁZDA PÉTER 2016. szeptembere óta a Magyar Bankszövetség 
Biztonsági munkabizottság Humán- és fizikai biztonsági munkacsoport 
vezetője valamint közreműködik a Magyar Rendészettudományi Társaság 
Fizikai Védelmi és Intézkedés Módszertani Önálló Szakosztályában.  
Az elmúlt öt évben a Magyar Posta Befektetési Zrt. üzletbiztonsági vezetője, 
illetve 2014 decembere óta a Takarékbank vezérigazgatói biztonsági 
tanácsadója.    
Korábban az FHB Bank a csalásmegelőzési terület kialakítója, majd 2013. 
januártól a Bankbiztonsági és Csalásmegelőzési Főosztály vezetője. 

 

DR. POLEFKÓ PATRIK adatvédelmi és infokommunikációs szakértő, CIPP/E. 
2015-től az International Association of Privacy Professionals tagja, 2017-től  az 
Information Systems Audit and Control Association tagja.  
2007 és 2011 között az adatvédelmi biztos munkatársaként dolgozott. 2012-
2016 között, majd 2017-től kereskedelmi bankokban tölt be belső adatvédelmi 
felelősi pozíciót, aktív tagja a Bankszövetség keretei között működő 
Adatvédelmi Munkacsoportnak. 
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(4 nap)TANÁCSADÁS 
 

ÉS 
 

OKTATÁS 
 
 

Programjainkat keresse honlapunkon:  
 
 

www. bankarkepzo.hu  
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	A képzést írásbeli vizsga zárja. A vizsgát sikeresen teljesítők a Bankszövetség és a Bankárképző által kiadott „Képesített bankbiztonsági és adatvédelmi szakértő” minősítést szereznek.

