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KÉPESÍTETT 

KÖVETELÉSKEZELŐ 

/ WORKOUT 
SZAKÉRTŐ KÉPZÉS 
 
(3 NAP) 

 

 
 

ONLINE TANANYAG! 

A KÉPZÉS OKTATÁSI ANYAGAIT  A 
RÉSZTVEVŐK A BANKÁRKÉPZŐ ONLINE 

OKTATÁSI FELÜLETÉN IS ELÉRHETIK! 

A KÉPZÉS CÉLJA 

Hogyan, miből és mikor vesszük észre, ha 

problémássá válik a kihelyezés?  

Mik azok a korai figyelmeztető jelek?  

Mi a restruktúrálás esélye és mikor kell már a 

jogi eszközökhöz nyúlni? 

 

Három nap alatt átfogó,elméleti és gyakorlati 

ismeretanyaggal bővítheti tudását az ún. 

behajtási, „workout” tevékenység és az 

általános hitelezői igényérvényesítés 

szabályozásáról, lehetőségeiről, 

módszereiről, eszköztáráról. 

 

A követeléskezelési, és behajtási, workout 

tapasztalatokat mind a vállalati, mind a 

lakossági ügyfélkörből valós példák 

alapján mutatják be az előadók, egyben a 

tevékenység jogi és gyakorlati hátterét, jó 

gyakorlatát is ismertetve!   

 

Lehet, hogy utólag könnyű megmondani – de 

sokat tanulhatunk a követeléskezelő, 

behajtást végző és workout területén dolgozó 

kollegáktól, hiszen ők „csak a rosszat” látva, 

utólag fel tudják hívni a figyelmet, mi hagytunk 

számításon kívül a döntés során, mire nem 

terjedt ki a monitoring... 

 

 

KINEK AJÁNLJUK? 

Hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások 

munkatársainak:  

 kockázatkezelőknek, 

követeléskezelőknek, workout, behajtás 

területén dolgozó munkatársaknak, 

 a vállalatfinanszírozásba üzleti oldalról 

bekapcsolódó kollégáknak, támogatva e 

speciális követeléskezelési szempontok 

döntésben való megjelenését, 

 vállalati termékfejlesztők, belső ellenőrök, 

jogi és compliance, területen dolgozók 

részére. 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpontok: 2018. február 13., 20., és 27. 

minden nap 9:00 -16:15 óra között) 
Jelentkezési határidő: 2018. január 31. 

Vizsga: 2018. március  

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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OKTATÓK 

 

 

 

 

 

 

 

BERENDI JUDIT a Bankárképző partner tanácsadója, jelentős banki 
tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik a banki termékfejlesztés, 
finanszírozás és workout területen. Kiemelt szakmai területe a KKV-k 
finanszírozása és kockázatainak értékelése. Vezető oktatója a KKV 
finanszírozás, valamint a vállalati kockázatfelmérés és -elemzés 
témakörű tanfolyamoknak. Emellett az Európai Uniós alapok hazai 
felhasználásával kapcsolatos projektekben vesz részt.   

 
 

 
 

DR. HORVÁTH-SZLADEK ZOLTÁN az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem szerzett jogi végzettséget és rövid ügyvédjelölti 
gyakorlatot követően előbb a Raiffeisen 
Bank  Zrt. Behajtási  főosztályán dolgozott: retail szegmensbe 
tartozó KKV ügyfelek kezelésével, követelésértékesítéssel és 
restrukturálással, illetve korai behajtási 
tevékenységirányításával foglalkozott vezetőként. 2012-től az ERSTE 
Bank Hungary Zrt. Retail Workout területének vezetője volt, jelenleg az 
Intrum Justitia Zrt operációs igazgatója. 

 
 
 
 

DR. TAMÁS GERGELY az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett 
jogi végzettséget, majd a szakvizsga letétele után a Budapesti Gazdasági 
Főiskola vállalkozásgazdálkodási szakán másoddiplomát. Közel tíz éves 
vállalati workout és restrukturálási tapasztalatát a Raiffeisen Bank Zrt. 
Nagyvállalati Behajtási Főosztályán különféle pozíciókban, valamint az 
Erste Bank Vállalati Workout és Restrukturálási Területén szerezte, de 
dolgozott a Raiffeisen Bank International bécsi központjában is 
workout/underwriting területen. 2012 óta az Erste Bank Vállalati Workout, 
Restrukturálási és Fedezetkezelési terület vezetője.  
 

 

  

DR. ILLÉS LAJOS több éve a Bankárképző oktatója. Jogi végzettségű 
szakember, aki már pályakezdőként is banki követeléskezeléssel foglalkozott. 
Egyéb bankok után hat évig az OTP, öt évig az MKB restrukturálási és workout 
területén dolgozott, majd az MKB workout területének az igazgatója volt. E 
munka mellett részt vett a workout területek munkáját támogató, banki 
tulajdonban lévő ingatlanos/vagyonkezelő/lízing cégek vezetésében és a 
bank román követeléskezelő cégének az irányításában is. 
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TEMATIKA 

 

AZ ÜGYLET  PROBLÉMÁSSÁ VÁLÁSÁNAK JELEI, korai figyelmeztetőjelek  

 vállalati körben a gazdálkodási, működési, pénzügyi és vagyoni problémák felismerése, az 

adósságszolgálati képesség megállapításának ismérvei,  

 korai figyelmeztető jelek a lakossági ügyfelek körében 

 a problémás kintlévőségek törvényi meghatározása, minősítési, értékelési szabályok 

  

A PROBLÉMÁS ÜGYKEZELÉS SZERVEZETE, FELADATA, belső szabályozási követelmények 

 mikor célszerű más szervezeti egység kezelésébe átadni az ügyleteket – mit jelent az átadás 

 a követeléskezelés céljai   (pre-workout, intenzív kezelés, restrukturálás, behajtás 
folyamatainak meghatározása, elkülönítése) 

 

RESTRUKTURÁLÁSI ESETTANULMÁNYOK  a vállalati körből 

 restrukturálás eszköztára, feltételei, az ügykezelés eszközei, hatékonyságuk, előnyök, 

hátrányok 

 követeléskezelési / restrukturálási esettanulmányok feldolgozása - döntéselőkészítés 

 

LAKOSSÁGI ÜGYLETEK SORÁN KELETKEZETT KÖVETELÉSEK KEZELÉSE 

 esettanulmányokon keresztül egyes követeléskezelési módszerek bemutatása  

 

KÖVETELÉSKEZELÉSRE VONATKOZÓ JOGI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK   
 

 a kezelési módszerek, eszközrendszerek ismerete 

 a restrukturálási és workout technikák ismerete, alkalmazási területének behatárolása 

 dept-to-asset swap, dept-to-equity swap, mint a restrukturálás és workout terület speciális 

eszköztára 

 fizetésképtelenségi jogszabályi háttér, jogi ismeretek (a fizetésképtelenségi eljárások teljes 

körének bemutatása, a vonatkozó polgári jogi, polgári eljárásjogi, ingatlanjogi, büntetőjogi 

szabályok, az aktuális változások gyakorlati szempontú ismertetése) 

 az ügyleti biztosítékok alkalmazásának lehetőségei, feltételei, figyelembevétele a problémás 

ügykezelésben 

 
 

 

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

„KÉPESÍTETT KÖVETELÉSKEZELŐ / WORKOUTSZAKÉRTŐ” 
minősítést szereznek. 
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 MENEDZSER 
KÉPZÉS 

 

(4 nap) 

 

TANÁCSADÁS 

ÉS 

OKTATÁS 

 
 

2018 tavaszi programjainkat keresse honlapunkon 
 

www. bankarkepzo.hu  
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