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MONITORING ÉS 

EARLY WARNING 

RENDSZEREK A 

GYAKORLATBAN 
(1 NAP)  

 
 
 

 

 
 

ÚJDONSÁG! 

ONLINE TANANYAG! 

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

 

A TANFOLYAM CÉLJA 

 

Milyen mutatók utalhatnak arra, hogy a 

jelenleg problémamentes ügyfelünk a 

közeljövőben nemteljesítő lesz? 

Hogyan lehet ezek alapján az ügyfél 

kockázatában beállt változásokat előre 

jelezni, így adott esetben megelőzni a nem 

teljesítést? 

Ha egy ügyfél nemteljesítővé válik, annak 

általában vannak a bank által észlelhető 

előjelei. A hitelkockázati veszteség 

szempontjából kulcsfontosságú, hogy ezeket 

a figyelmeztető jeleket előre azonosítani 

tudjuk, és a megfelelő intézkedést 

megtegyük. 

A képzés során a hallgatók megismerkednek 

azokkal az alapvető megközelítésekkel, 

amelyek egy jól működő monitoring és Early 

Warning rendszer kialakításához 

szükségesek. 

Az elméleten túl a tanfolyam során nagy 

hangsúlyt fektetünk a gyakorlati, módszertani 

ismeretek átadására. A hallgatókkal lépésről-

lépésre végigmegyünk egy Early Warning 

modell kialakításán, így a képzés után maguk 

is képesek lesznek EWS modellek 

létrehozására, tesztelésére, validálására. 

 

 

KINEK AJÁNLJUK? 

 

A képzést elsősorban kockázatkezelő és –

elemző, valamint hitelezési munkakörben 

dolgozó, vagy ilyen területeken elhelyezkedni 

kívánó kollégáknak ajánljuk. 

 

 

 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpont: 2017. május 8. 

Jelentkezési határidő: 2018. április 20. 

 

Helyszín: 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

Budapest I. Szalag u. 19. 

 
Ár: 99.500 Ft + Áfa 

 

Témavezető:  

Popper Dávid  

dpopper@bankarkepzo.hu 
 

Ügyfélkapcsolati menedzser:  

Lájer Enikő  

elajer@bankarkepzo.hu  
(36) 1 224-0715
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TEMATIKA 

 

I. Blokk: Monitoring és EWS rendszerek alapjai 

 Monitoring és EWS fogalma, jelentősége 

 A hatékony monitoring és EWS rendszerek feltételei 

 Monitoring folyamatok áttekintése 

 

II. Blokk: Monitoring és EWS indikátorok  

 Az egyes ügyfélcsoportok kockázatának növekedését előrejelző indikátorok csoportosítása 

 Vállalati ügyfél monitoring 

 Külső és belső adatok rendszerezése, felhasználási lehetőségei 

 

III. Blokk: EWS modellezés a gyakorlatban 

 Az EWS modellezés módszertani alapjai 

 Indikátorok készítése, rendszerezése 

 Indikátorok paramétereinek becslése, tesztelése 

 

IV. Blokk: Gyakorlat 

 Egy példa adatbázis segítségével átfogó EWS modellezés és kiértékelés. 

 

 

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 vállalati 

kockázatfelmérés és -elemzés témakörű tanfolyamoknak. 

 

POPPER DÁVID a Bankárképző tanácsadója, a Közép-európai Egyetem 

Közgazdasági elemző mesterszakán végzett közgazdász. A 

Bankárképzőben elsősorban kockázatkezelési modellezéssel foglalkozik. 

Részt vett EWS modellek fejlesztésében és tesztelésében mind hazai, 

mind külföldi meghatározó bankoknál.  
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JELENTKEZÉS, JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK 

 

 

A képzésre a www.bankarkepzo.hu honlapon jelentkezhet! 

 

 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A feltüntetett képzési díjak a pénzügyi és befektetési 

szolgáltatásokat főtevékenységként végző intézményekre vonatkoznak. A Bankárképző egyéb 

intézmények, cégek munkatársai számára egyedi képzési díjat számíthat fel, melyről kérje előzetes 

ajánlatunkat. 

 

Fizetési feltételek 

 

Mint jelentkező/finanszírozó tudomásul veszem/vesszük, hogy a jelentkezés egyben a 

rendezvény díjára vonatkozó fizetési kötelezettséget is jelenti. A Tanfolyam díját a kiállított 

számla alapján, a számlán feltüntetett határidőre, magánszemély esetén a tanfolyamot 

megelőzően rendezni fogom/fogjuk a Bankárképző bankszámlájára történő átutalással  

(MKB Zrt. 10300002-20100542-00003285). 

 

Lemondási feltételek 

 

A tanfolyamon történő részvétel lemondását kizárólag írásban fogadja el a Bankárképző, a 

tanfolyamot megelőző legkésőbb 15. napig. A tanfolyamot 8-14 nappal megelőzően történő 

lemondás esetén a tanfolyam részvételi díjának 50%-a adminisztrációs díjként kiszámlázásra 

kerül.  

A tanfolyamot megelőző 7. napon, vagy ezt követően történő lemondás esetén, illetve lemondás 

hiányában a teljes tanfolyami díj kiszámlázásra kerül.  A tanfolyam időpontja előtt írásban a 

Bankárképzőhöz eljuttatott értesítés alapján a befizetett résztvevő más személlyel 

helyettesíthető.  

 

A jelentkezéssel a jelentkező tudomásul veszi és elfogadja a Bankárképző honlapján 

közzétett általános szerződési feltételeket, a képzés tanulmányi és vizsgaszabályzatát, az 

adatvédelmi tájékoztatót. 
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 MENEDZSER 
KÉPZÉS 

 

(4 nap)TANÁCSADÁS 
 

ÉS 
 

OKTATÁS 

 
 

2018 évi programjainkat keresse honlapunkon 
 

www. bankarkepzo.hu  
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