
 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. Budapest I. Szalag u. 19. 

tel.: 06-1-224-0700  fax: 06-1-201-1330  email: bankarkepzo@bankarkepzo.hu www.bankarkepzo.hu 

Nyilvántartási szám: 01-0339-04   

  

RIPORTOK, JELENTÉS 

KÉSZÍTÉSÉNEK 

AUTOMATIZÁLÁSA 

EXCELBEN –  
VISUAL BASIC 

(1 NAP) 

ÚJDONSÁG! 

ONLINE TANANYAG! 

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

A TANFOLYAM CÉLJA 

Sok ideje megy el különböző jelentések 

elkészítésére? Ráadásul az egyhangúan 

ismétlődő fázisok monotonná teszik 

munkáját? Problémájára megoldás az Excel 

beépített Visual Basic alkalmazása! 

Ha már rendelkezik VBA programozási 

előismeretekkel, vagy elvégezte Hatékony 

riportkészítés – Excel programozási 

alapok ONLINE alapozó kurzusunkat, akkor 

ez a képzés a következő lépcsőfok tudása 

elmélyítésére, hogy ismereteit a 

munkahelyén is kamatoztathassa! 

Egy napos képzésünkön a banki munka 

során felmerülő feladatokat fordítjuk le a 

programozás nyelvére és bemutatjuk, 

hogyan tudja azokat hatékonyan megoldani 

a Visual Basic segítségével. 

Néhány példa a kurzuson megoldott 

feladatok közül: 

• Hogyan válogassuk le adatbázisból 

makró segítségével a számunkra 

releváns adatokat, az általunk elvárt 

struktúrában? 

• Hogyan automatizálhatjuk a Pivot tábla 

készítést és módosítást makró 

segítségével? 

 

KINEK AJÁNLJUK? 

Ez az a képzés, ami a banki, takarék-

szövetkezeti munkatársak mindegyikének 

hasznos, aki munkája során Excelben 

dolgozik. Különösen ajánljuk az alábbi 

területek munkatársainak:  

• Emberi erőforrás (HR) 

• Informatika 

• Kontrolling 

• Folyamatszervezés 

• Üzleti terület 

• Kockázatkezelés 

• Belső ellenőrzés 

• Monitoring hitelellenőrzés, Work out 

 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpont: 2018. április 26. 

Jelentkezési határidő: 2018. április 12. 
 

Helyszín: 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

Budapest I. Szalag u. 19. 

 
Ár: 99.500 Ft + Áfa 

 

Témavezető: Gaál-Schall Barbara  

bschall@bankarkepzo.hu  
 

Ügyfélkapcsolati menedzser: Lájer Enikő  

elajer@bankarkepzo.hu   

(36) 1 224-0715
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TEMATIKA 

 

A kurzus gyakorlati megközelítésű, a hallgatók számítógépen önállóan, tanári segítséggel fogják 

megoldani azokat a programozási feladatokat, amelyek megkönnyítik a mindennapi 

munkavégzést.   

A tanfolyamon olyan példák kerülnek felvetésre és megoldásra, amelyek a banki munkatársak 
mindennapi Excel feladatai során felmerülhetnek, és Visual Basic ismeretek segítségével 
elvégzésük jelentősen felgyorsítható.  

A kurzuson néhány egyszerűbb bemelegítő feladat mellett összetettebb példákat oldanak meg a 
résztvevők, amelyeknek alkalmasak a már korábban megszerzett programozási alapismeretek 
szintetizálására.  

Néhány példa a tanfolyam során megoldott feladatok közül: 

 Hogyan válogassuk le adatbázisból makró segítségével a számunkra releváns adatokat, 
az általunk elvárt struktúrában? 

 Hogyan automatizálhatjuk a Pivot tábla készítést és módosítást makró segítségével? 

 Hogyan exportáljunk adatokat, diagramokat makrók használatával Excelből Power Point-
ba? 

 

A kurzuson a következő főbb témákat fogjuk érinteni: 

 Bemelegítő példák logikai műveletek, ciklusok, tömbök használatára 

 Pivot tábla és Diagram készítés automatizálása 

 Pénzügyi számítások VBA segítségével 
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OKTATÓK 

A tanfolyamot a Nemzetközi Bankárképző Központ tanácsadói tartják. Oktatóink magabiztos 

felhasználói és rendszeres oktatói az Excel és Visual Basic programoknak. Mindennapi tanácsadói 

tevékenységük során számos hasznos tapasztalatot szereztek. A kurzusokon nem száraz 

számítástechnikát tanulhat, hanem arra helyezzük a hangsúlyt, hogy banki elemzési és kimutatási 

folyamatok hogyan egyszerűsíthetőek a fenti programok segítségével. 

 

GAÁL-SCHALL BARBARA szenior tanácsadó, a Budapesti Corvinus 

Egyetemen végzett közgazdász, 2011 óta dolgozik a Bankárképzőben. 

Belső tőkeszámítási modellek fejlesztésében, minősítő és kockázati 

paraméterbecslő modellek kidolgozásában vett részt, emellett IRB 

bevezetési projektekben, valamint kockázatkezelési riportok 

kidolgozásában és automatizálásában működött közre. Gyakorlott SQL, 

SAS és VBA programozó, részt vett a Bankárképző bankszimulációs 

programjának továbbfejlesztésével kapcsolatos programozási 

feladatokban.

 

POLLÁK ZOLTÁN partner tanácsadó, a Budapesti Corvinus Egyetem 

pénzügy mesterszakán kitüntetéses oklevéllel végzett közgazdász. 2014 

óta dolgozik a Bankárképzőben, elsősorban kutatási, oktatási, 

kockázatkezelési, valamint banki adatpiac fejlesztési feladatokban vett 

részt. Ezen kívül dolgozott már a Bankárképző bankszimulációs 

programjának fejlesztésén, valamint banki COREP riportok 

automatizálásán is. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Befektetések 

és Vállalati Pénzügy Tanszékének PhD hallgatója.. 

 

VÁNYIK PÉTER tanácsadó, közgazdasági tanulmányait a Budapesti 

Corvinus Egyetemen folytatta, 2014 óta dolgozik a Bankárképzőben. 

Minősítő és kockázati paraméterbecslő modellek kidolgozásában, 

kutatási tevékenységekben vett részt, emellett RCSA QA dokumentációk 

előállításának, ellenőrzések elvégzésének megtervezésében és 

automatizálásában, valamint IRB bevezetési projektekben működött 

közre. Ezekkel kapcsolatosan VBA és SQL programozási feladatokat 

végzett el. 
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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 

 
 

Programjainkat keresse honlapunkon 
 

www. bankarkepzo.hu  
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