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KÉPESÍTETT 

GAZDASÁGI 

BLOCKCHAIN 
SZAKÉRTŐ KÉPZÉS 
( FINANCIAL  BLOCKCHAIN 

PROFESSIONAL PROGRAM) 
(3 NAP) 

 

 
 

ONLINE TANANYAG! 

A KÉPZÉS OKTATÁSI ANYAGAIT  A 
RÉSZTVEVŐK A BANKÁRKÉPZŐ ONLINE 

OKTATÁSI FELÜLETÉN IS ELÉRHETIK! 

A KÉPZÉS CÉLJA 

Célunk, hogy mint Gazdasági Blockchain 
Szakértő tisztában legyen a technológia 
alkalmazási területeivel, azok 
megvalósíthatóságával, előnyeivel, 
kihívásaival és kockázataival egyaránt. 

A Blockchain technológia iránt egyre 
növekvő érdeklődést mutatnak a 
különböző iparágak, egyetemek és a 
politikai döntéshozók is Európában és 
azon kívül. 

Az IT-tudományban is viszonylag új innováció 
a Blockchain technológia, mely iparágakat 
képes átformálni és talán nem is tudjuk 
becsülni még hatását a gazdaságra. 

A technológia alapját az átláthatóság, a 
megmásíthatatlanság és az érdekfüggetlen 
rendszerműködés biztosítja.  

Ez a képzés arra összpontosít, hogy  

- a hallgatók megértsék a technológiában 
rejlő lehetőségeket és képesek legyenek 
felismerni, hogy azt a saját szakmai 
szférájukban hogyan lehet alkalmazni;  

- bemutassa  a kriptovaluták 
sajátosságait és gyakorlati példákon 
keresztül ismertesse a különböző 
platformok használatát; 

- ismertesse esettanulmányokon keresztül 
a Smartcontract (okosszerződés) 
felhasználási területeit. 

 

KINEK AJÁNLJUK? 

Mindenkinek, akit érdekelnek az 

újdonságok, kihívások! 

… ha 

pénzügyi, banki, biztosítói 

területen dolgozik,  

pénzforgalommal foglalkozik,  

IT fejlesztő, felhasználó, 

ügyvéd,  

szerződéseket köt, 

termékfejlesztő,  

belső ellenőr,  

… ha kereskedni akar… 

… ha fejleszteni és fejlődni szeretne.. 

vagy csak a piac előtt akar haladni… 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpontok: 2018. május 10., 17. és 31. 

minden nap 9:00 -16:15 óra között) 

Jelentkezési határidő: 2018. április 27. 

Vizsga: 2018. június 

Helyszín: 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

Ár: 235 000 Ft + áfa képzési díj és  

20 000 Ft + áfa vizsgadíj 

Témavezető: Gőgh Magdolna 

mgogh@bankarkepzo.hu  

Ügyfélkapcsolati menedzser: 

Szabó Noémi  nszabo@bankerkepzo.hu 
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 OKTATÓK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIDÁKOVICS ATTILA 

A Nemzetközi Bankárképző képzésén végzett Vagyon-, Alap- és 
Portfoliókezelőként. 2010-től egy mikrobiológiai kutató projektet vezet. 
A Blockchaineum Group társalapítója. A MENSA HungarIQa berkein 
belül az ő kezdeményezésére alapították meg és a vezetésével 
működik a Blockchain technológiával és kriptovalutákkal foglalkozó 
csoport.  

Alapítója továbbá és társvezetője a MENSA International Blockchain 
technológiát kutató csoportnak. Több non- és forprofit fejlesztésen 
dolgozik társaival együtt. Küldetésének tekinti, hogy minél szélesebb 
körben ismertté tegye a technológiában rejlő lehetőségeket. 

 

CZEGLÉDI TAMÁS 

Marketing és pénzügyi szakember, szakterülete az üzletfejlesztés és a 
nemzetközi piaci bevezetés. MBA, pénzügyi MSc és nemzetközi 
kapcsolatok területén MA végzettséggel rendelkezik, jelenleg a CFA 
minősítésének megszerzésén dolgozik.  

A Blockchaineum projekt egyik megalapozója, a stratégia és pénzügyek 
felelőse. Érdeklődési területe a blokklánc pénzügyi és egészségügyi 
alkalmazásai, illetve a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei. 
A Mensa International Blockchain technológiát kutatócsoport 
társalapítója, a MensaHungarIQa tagja. 

 

 

 

 

 

CSABAI CSABA 

Bitcoin rajongó, crypto-blogger. 

Közgazdász és információ-biztonsági háttérrel rendelkező kriptopénz 
szakértő, aki számos hazai közösségi alapon szerveződő blockchain 
kezdeményezés alapítója, tanácsadója. A mainstream blockchain 
technológiák mellett olyan új technológiák kutatója, mint a Lightning 
Network (payment channel) vagy a Hashgraph. Négy éve aktív 
résztvevője a hazai Bitcoin közösségnek. A publikus blokklánc alapú 
megoldások elhivatott támogatója, jelenleg is több hazai 
kriptopénzekhez kapcsolódó projekten dolgozik. 

 

 

 

 

 

RAGÓ SÁNDOR 

 

Digitális marketing szakközgazdász. Több mint 10 éve foglalkozik 
a marketing minden területével vállalati és ügynökségi oldalon 
egyaránt.  
A Blockchaineum projekt alapítójaként a cégvezetés és a 
marketing aktivitások tervezése tartozik a hatáskörébe. A 
legújabb digitális technológiák evangelistája. A Mensa HungarIQa 
szervezet tagja. A blockchain technológiával való találkozása, 
gyakorlatilag szerelem volt első látásra. 
A fő kutatási területe a blockchain és a pszichometrikus 
megoldások alkalmazása a HR-ben. 
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TEMATIKA 

 

I. Blockchain technológia alapok és kriptovaluták típusai 

○ történelmi áttekintés, a technológia megszületésének gazdasági 

szükségszerűsége és az első blockchain megszületésének „misztikus” 

története 

○ Blockchain működése, a kriptovaluták “mozgása” 

○ Elosztott decentralizált hálózat és nyilvántartás 

○ Blockchain típusok 

○ Fontosabb kriptovaluták és típusaik, Bitcoin és altcoinok 

○ Pénztárca működése (wallettek) 

○ A bányászat célja, pool-ok és hardverek 

○ Tőzsdék, kereskedés, számlanyitás, gyakorlat 

 
II. Okosszerződések (Smartcontracts) és felhasználási területei, ICO-k. 

○ Mik azok az okosszerződések? 

○ Okosszerződések típusai 

○ Gyakorlati hasznosítási lehetőségek és konkrét példák 

○ Okosszerződésre ültethető folyamatok 

○ Okosszerződések jogi keretei 

○ Okosszerződések fejlesztése a gyakorlatban 

○ Hogyan használható az okosszerződés 

○ ICO-k a gyakorlatban, kategóriák, történelem és példák 

 
III. Tokenizáció. A blockchain gyakorlati alkalmazása 

○ Mit jelent a tokenizáció 

○ Mit lehet tokenizálni és miért érdemes bármit is tokenizálni 

○ Értékek tokenizálása 

○ Gyakorlati tokenizációs platformok 

○ Blockchain hatása a gazdaságra és a társadalomra 

○ Blockchain a nagyvállalati szektorban, az államigazgatásban és a 

hétköznapokban, Európai U példák 

○ Várható hatások és változások, munkaerőpiaci kérdések 

○ Kihívások a szabályozásban 

 
 
 
 

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

„ GAZDASÁGI BLOCKCHAIN SZAKÉRTŐ” 
 

minősítést szereznek. 
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MENEDZSER KÉPZÉS 

 
 

 

ÉRDEKLIK AZ ÚJDONSÁGOK? 

KERESKEDETT MÁR BITCOINNAL? 

SZERETNÉ ÉRTENI A KRIPTOVALUTÁKAT? 

TUDJA MITŐL OKOS EGY SZERZŐDÉS? 

VAN MÁR ÖTLETE, HOGY TUDNÁ EZEKET 

HASZNÁLNI? 

 

 
 

TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS 

 

 
2018 tavaszi programjainkat keresse honlapunkon 

 
www. bankarkepzo.hu 
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