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SQL ALKALMAZÁSA A 

PÉNZINTÉZETI 

GYAKORLATBAN 

(1 NAP) 

ÚJDONSÁG! 

ONLINE TANANYAG! 

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

A TANFOLYAM CÉLJA 

Szeretné hatékonyan lekérdezni és 

felhasználni a banki adattárházi 

információkat? Szeretne megismerkedni az 

SQL programozás alapjaival munkájának 

megkönnyítése érdekében?  

Tanfolyamunkon MsSQL és Oracle 

környezetben is bemutatjuk a mindennapi 

pénzintézeti munka során felmerülő 

feladatok, lekérdezési és riport igények 

hatékony megvalósítását. 

 

KINEK AJÁNLJUK? 

 Emberi erőforrás (HR) 

 Informatika 

 Kontrolling 

 Minőség menedzsment 

 Folyamatszervezés 

 Üzleti terület 

 Kockázatkezelés 

 Belső ellenőrzés 

 Monitoring  

 Hitelellenőrzés, work-out munkatársainak 

TEMATIKA 

 Bevezetés, relációs adatmodell 

 Táblák létrehozása és adatfeltöltés 

 Táblák összekapcsolása 

 Lekérdezések, összegzések, szűrések 

 Összetett lekérdezések 

 ID mezők feloldása 

 Elemzésekhez, riportokhoz szükséges 
adatok összeállítása 

 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Képzésünk megrendelhető személyre 

szabottan, egyeztetett helyszínen és 

időpontban! 

 

Megrendelés esetén kérje egyedi 

árajánlatunkat! 

 

Témavezető: Madar László  

lmadar@bankarkepzo.hu  

 

Ügyfélkapcsolati menedzser: Lájer Enikő  

elajer@bankarkepzo.hu   

(36) 1 224-0715
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RÉSZLETES TEMATIKA 

 

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

fogják a feladatokat megoldani. Számítógépet a tanfolyam idejére biztosítunk.  

 

A tanfolyamon olyan esettanulmányok, példák kerülnek elő, amelyek a banki vagy 

takarékszövetkezeti munkatársak mindennapi munkája során felmerülhetnek, és alapvető SQL 

ismeretek segítségével elvégzésük jelentősen hatékonyabbá tehető és felgyorsítható. 

 

A kurzuson a következő főbb témákat érintjük az esettanulmányok során: 

 

 Bevezetés, relációs adatmodell: Megismerkedés a tipikus relációs adatbázis szerkezettel, 

mintaadatbázis segítségével. 

 Táblák létrehozása és adatfeltöltés 

 Táblák összekapcsolása 

 Lekérdezések, összegzések, szűrések: a leggyakrabban alkalmazott lekérdezés típusok, 

műveletek bemutatása 

 Összetett lekérdezések: összetett, több táblát érintő, és egymásba ágyazott lekérdezések 

szerkesztése 

 ID mezők feloldása 

 Elemzésekhez, riportokhoz szükséges adatok összeállítása 

 

 

 

  

mailto:bankarkepzo@bankarkepzo.hu
http://www.bankarkepzo.hu/


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   

 

 

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. 

 

MADAR LÁSZLÓ A Bankárképző partner tanácsadója, a Corvinus 

Egyetemen végzett közgazdász, 2005 óta dolgozik a Bankárképzőben. A 

Bankárképző összes Bázel II projektjében aktívan közreműködik, a 

Bankárképző vezető modellezője. Az elmúlt 4 évben a modellezéssel 

kapcsolatos munkák projektvezetője. Számos banki scoring és rating 

rendszer, valamint kockázati paraméter-becslő modell kidolgozója. 

Kockázatkezelési és modellezés-módszertani képzések rendszeres 

előadója. A PhD fokozatát a Kaposvári Egyetemen gazdasági 

tőkemodellek területén szerezte meg.

 

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.
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Programjainkat keresse honlapunkon 
 

www. bankarkepzo.hu  
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