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KÉPESÍTETT 

HITELKOCKÁZAT 

KEZELŐ KÉPZÉS 
 
(4 NAP) 

 

 
 

ÚJDONSÁG! 

ONLINE TANANYAG! 

A KÉPZÉS OKTATÁSI ANYAGAIT  A 
RÉSZTVEVŐK A BANKÁRKÉPZŐ ONLINE 
OKTATÁSI FELÜLETÉN IS ELÉRHETIK! 

A KÉPZÉS CÉLJA 

Négy nap alatt átfogó, elméleti és gyakorlati 

ismeretanyaggal bővítheti tudását a vállalati 

hitelkockázatok felismerése és kezelése 

területén.   

 

A beszámolókból (KATA, KIVA, EVA, 

egyszerűsített, éves beszámoló?) 

megismerhető vagyoni és pénzügyi helyzet 

elemzéséből kiindulva az ügyfél és ügyleti 

kockázaton keresztül speciális területek 

(agrárium) és speciális ügyfélcsoportok 

(egyéni vállalkozók, őstermelők) 

finanszírozási kockázataival is foglalkozunk, 

valamint a kvázi konszolidáció lépéseivel is 

megismertetjük a résztvevőket, és 

számszerűsítjük is a hitelkockázatokat! 

KINEK AJÁNLJUK? 

Hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások 

munkatársainak, közvetítőknek, akik 

 hitelezéssel,  

 kockázatkezeléssel, 

 követeléskezeléssel,  

 pénzügyi elemzéssel, 

 restruktúrálással foglalkoznak,  

 valamint 

 vállalati termékfejlesztők, belső ellenőrök, 

jogi és compliance területen dolgozók 

részére. 

 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpontok:  2018. április 17., 24., május 3., 

10.  

(minden nap 9:00 -16:15 óra között) 

 

Jelentkezési határidő: 2018. április 5. 

Vizsga: 2018. május 31. 

 

Helyszín: 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

 

Ár: 310 000 Ft + áfa képzési díj és  

20 000 Ft + áfa vizsgadíj 

 

Témavezető: Berendi Judit 

jberendi@bankarkepzo.hu 

 

Ügyfélkapcsolati menedzser: Szabó Noémi 

nszabo@bankarkepzo.hu 
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OKTATÓK 

BERENDI JUDIT a Bankárképző partner tanácsadója, jelentős banki 

tapasztalattal és gyakorlattal rendelkezik a banki termékfejlesztés, 

finanszírozás és work-out területen. Kiemelt szakmai területe a KKV-k 

kockázatainak értékelése. Vezető oktatója a KKV finanszírozás, valamint a 

kockázatelemzés és belső ellenőrzés témakörű tanfolyamoknak.   

 

 

 

TRESÓ ISTVÁN, Ügyvezető igazgató, Agrárüzletág vezető, K&H Bank Zrt, 

akinek több éves szakmai tapasztalata és gyakorlata van mind a 

mezőgazdaság, mind az élelmiszeripar finanszírozásában. A Magyar 

Bankszövetség Agrár munkacsoportjának elnöke, a MTA Agrárközgazdasági 

Bizottság állandó meghívottja. 

 

 

DR. MADAR LÁSZLÓ a Bankárképző partner tanácsadója, a Corvinus Egyetemen 

végzett közgazdász, 2003 óta dolgozik a Bankárképzőben. A Bankárképző összes 

Bázel II projektjében aktívan közreműködik, a Bankárképző vezető modellezője. 

Az elmúlt 7 évben a modellezéssel kapcsolatos munkák projektvezetője. Számos 

banki scoring és rating rendszer, valamint kockázati paraméter-becslő modell 

kidolgozója. Kockázatkezelési képzések rendszeres előadója. A PhD fokozatát a 

Kaposvári Egyetemen gazdasági tőkemodellek területén szerezte. 

 

KOROKNAI KINGA és CZILJÁK LÁSZLÓ mérlegképes könyvelők és 

adótanácsadók, számviteli, tanácsadói, adószakértői tevékenységet 

végeznek több mint 20 éve. Jelenleg közel száz vállalkozás munkáját segítik 

számvitelhez kapcsolódó szolgáltatásokkal, de jelentős azon partnereik 

száma, akik emellett igénybe veszik a számlázás, bankszámla-kezelés, 

likviditástervezés, támogatások elszámolása, stb. szolgáltatásaikat is.  

A vállalkozások számára komplex üzletviteli tanácsadást is végeznek, így 

pénzügyi tervezést, adótanácsadást, számviteli tanácsadást - elősegítve 

gazdasági tevékenységüket, biztosítva az adminisztratív hátteret, 

tehermentesítve ezzel a vállalkozások menedzsmentjét. Emellett szervezet 

átvilágítási és követeléskezelési tanácsadás területen is dolgoznak. 

 
 

 

 

A képzésre a www.bankarkepzo.hu honlapon jelentkezhet! 
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TEMATIKA 

 A mérlegbeszámolók információtartalma - egyszerűsített? éves? KATA? 
KIVA? 

 Az egyes mérlegsorok és az eredmény-kimutatás adatainak kockázatai. 

 Mi az a kreatív könyvelés?  

 Minek nézzünk utána, milyen logikai összefüggéseket keressünk? 

 Hogy elemezzünk főkönyvi kivonat alapján? 

 Milyen információkat nyerhetünk a konszolidált vállalati beszámolóból? 

 Mi az a cash flow, melyek a cash flow kategóriák? 

 Hogy készítsünk cash-flow kimutatást? 

 Mit mutat a számunkra a vállalati mérlegbeszámolóból előállított cash-flow 

kimutatás? Hogy elemezzünk egy cash-flowt? 

 Honnan származ(hat)nak a pénzügyi mutatók számításához szükséges 

információk? 

 Melyek a jellemző mutatók? Mit mutatnak az egyes mutatók értékei? 

 Milyen összefüggések vannak az egyes mutatók között? 

 Mikor milyen mutatót használjunk? 

 Pici helyzet, működési feltételek, személyi kockázatok elemzése 

 Esettanulmányok  -  vállalati mérlegbeszámolók alapján a 

pénzügyi és vagyoni helyzet elemzése kockázatok feltárása. 

 Ágazati sajátosságok figyelembevétele 

 Agrárium és őstermelők finanszírozásának kockázatai 

 Egyéni vállalkozók sajátosságai 

  

 Monitoring célok kialakítása,  

 korai figyelmeztető jelek rendszere 

 

 Hitelezési kockázatok számszerűsítése 

 

 
 

 

 

 
A képzést írásbeli vizsga zárja.  

A vizsgát sikeresen teljesítők a Bankárképző által kiadott 
 

„KÉPESÍTETT HITELKOCKÁZAT KEZELŐ” 
 

minősítést szereznek és tanúsítványt kapnak. 

 

MÉRLEG 

ELEMZÉS 

 

CASH FLOW 

ELEMZÉS 

 

PÉNZÜGYI 
MUTATÓK 

ELEMZÉSE 

ÜGYFÉL ÉS 
ÜGYLETI 

KOCKÁZAT 

ELEMZÉSE 

ŐSTERMELŐK, 
EGYÉNI 

VÁLLALKOZÓK 
ELEMZÉSE 

SPECIÁLIS 
ÁGAZATOK 

ELEMZÉSE 

HITELEZÉSI 
KOCKÁZATOK 

SZÁMSZERŰSÍTÉSE 

MONITORING 
RENDSZER 

KIALAKÍTÁSA 

 

PD? LGD? 
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 MENEDZSER 
KÉPZÉS 

 

 

(4 nap)TANÁCSADÁS 
 

ÉS 
 

OKTATÁS 

 
 

Programjainkat keresse honlapunkon 
 

www. bankarkepzo.hu  
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