
 
 

 

 

 

 

 

Sok ideje megy el különböző jelentések elkészítésére? Ráadásul az 

egyhangúan ismétlődő fázisok monotonná teszik munkáját? Problémájára 

megoldás az Excel beépített Visual Basic alkalmazása! 

Nem gond, ha még nem rendelkezik programozási előismeretekkel, mert 

ezen a kurzuson az alapoktól vezetjük végig a legfontosabb programozási 

tudnivalókon! 

A Bankárképző egy Magyarországon egyedülálló, 100%-ban online tan-

folyamot kínál Önnek, ahol tapasztalt oktatóink tolmácsolásában videókon, 

gyakorló feladatokon keresztül sajátíthatja el a programozási alapokat. 

A kurzus során a különböző programozási struktúrákkal színes, humoros és 

szórakoztató formában ismerkedhet meg. Ez nem egy átlagos Excel Visual 

Basic programozási kurzus, ezt garantáljuk! 

Bárhonnan, bármikor, ahogyan Önnek a legkényelmesebb! Ne hagyja ki 

ezt a páratlan lehetőséget, és jelentkezzen! 

HATÉKONY 

RIPORTKÉSZÍTÉS –  

EXCEL PROGRAMOZÁSI 

ALAPOK 

VB 
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HATÉKONY 

RIPORTKÉSZÍTÉS – 

EXCEL PROGRAMOZÁSI 

ALAPOK 

VB 

„A programozás tanulás megmozgatja az 

elmét és segít olyan gondolkodásmódot 

kialakítani, amely az élet valamennyi terü-

letén hasznos." 

Bill Gates 

KINEK AJÁNLJUK? 

Ez az a képzés, amely mindenkinek 

hasznos, aki munkája során Excelben 

dolgozik. 

Amellett, hogy bizonyos folyamatok auto-

matizálásán keresztül rengeteg idő 

takarítható meg, a programozás – Bill 

Gates szavaival élve – „segít olyan 

gondolkodásmódot kialakítani, amely 

az élet valamennyi területén hasznos”. 

MIÉRT JELENTKEZZEN ÖN IS? 

A Hatékony riportkészítés – Excel 

programozási alapok kurzus  

 oktató videóit akkor nyitja meg, 

amikor csak szeretné, és az ismere-

teket a saját tempójában sajátíthatja 

el; 

 videóit bárhol megnézheti, ahol csak 

szeretné – például számítógépéről 

otthonában, vagy akár mobiltelefon-

járól útközben; 

 egy olyan egyszerű programnyelvvel 

ismerteti meg Önt, amelyre építve 

később más programnyelveket is 

könnyedén elsajátíthat; 

 

 a programozás alapjainak elsajátítá-

sán keresztül formálja gondolkodás-

módját, amelyből az élet számos 

területén profitálhat; 

 trénerei magabiztos felhasználói és 

rendszeres oktatói az Excel és Visual 

Basic programoknak, mindennapi 

tanácsadói tevékenységük során 

sokrétű tapasztalatot szereztek, amit 

most meg is osztanak Önnel. 

JELENTKEZÉS 

ÁR  

49 000 Ft + ÁFA 

TÉMAVEZETŐ 

Gaál-Schall Barbara 

bschall@bankarkepzo.hu 

ÜGYFÉLKAPCSOLATI MENEDZSER 

Lájer Enikő 

elajer@bankarkepzo.hu  

+361 224 0715 

HONLAP 

www.bankarkepzo.hu
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RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A KURZUSRÓL, APERITIF 

A tanfolyamon egyszerű példákon keresztül segítjük Önt mindazon ismeretek 

elsajátításában, amelyek mindennapi Excel feladatai során felmerülhetnek, és a Visual 

Basic segítségével elvégzésük jelentősen felgyorsítható. 

Ez nem egy átlagos Excel Visual Basic programozási kurzus, ezt garantáljuk! 

Most pedig tekintse meg rövid összefoglalónkat, a kurzushoz kínált aperitifet: 

1. Bevezetés a Visual Basic rejtelmeibe 

Először megismertetjük Önt a Visual Basic for Applications (VBA) program felületével, 

hogy később minden szükséges funkcióját könnyedén megtalálja.  

2. Objektumok 

Legegyszerűbb ismétlődő feladatainak automatizálásához segítünk 

Önnek elsajátítani a makrók rögzítésének alapjait. Mindössze néhány 

gombnyomással megtanítunk az Excelnek alapvető műveleteket, 

majd együtt értelmezzük a háttérben dolgozó programkódot. 

3. Változó deklaráció, alapvető szintaktikai szabályok 

Áttekintjük a konstansok és változók főbb különbségeit, típusait, 

valamint a VBA szintaktikáját és sajátosságait.  

4. Eljárások 

Egyszerű példákon keresztül megismerkedünk a szubrutinok és 

függvények írásának sajátosságaival. 

5. Hasznos utasítások, hibaelhárítás, jelszavas védelem 

Önnel is előfordult már, hogy begörcsölt bal kezének kisujja a 

Ctrl+C és Ctrl+V billentyűkombinációk sokszor ismétlődő 

lenyomása során? Ebben a fejezetben megtanulhatja, hogyan 

tegye hasonló utasításainak elvégzését villámgyorssá és 

görcsmentessé.  

6. Elágazások, feltételes utasítások 

A különböző programozási struktú-

rákkal színesen, humoros formában 

ismerkedhet meg. Hiszünk benne, 

hogy így az első hallásra száraznak 

tűnő anyag elé is szívesen fog leülni, 

és alig várja majd, mikor jelentkezhet 

be ismét e-learning felületére. 

Szeretné megtudni, hogyan sajátít-

ható el az if elágazás a jobb oldalon 

olvasható vicc segítségével? 

7. Logikai műveletek 
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8. Tömbök 

Neo, Trinity és Morpheus. Ismerősen csengő nevek egy 

világhírű filmből. De vajon mi közük lehet a Visual Basic-

ben használt tömbökhöz? A választ csak egyféleképpen 

tudhatja meg… 

9. Bevezetés a ciklusok világába 

„…Képzeljük el, hogy egy nagy tál tejberizs van előttünk, olyan 

igazi menzás, kakaóval a közepén. Két féle ember létezik: az 

egyik típus fogja és összekeveri a kakaót a tejberizzsel, a másik 

típus pedig először megeszi a szélét, ahol nincs kakaó, és a 

végére hagyja a finom csokis részt. Na, ez utóbbi típusú 

emberek könnyebben fognak megtanulni for ciklust írni…” 

10. Elöl- és hátultesztelő ciklusok 

A programozót holtan találják a lakásán a fürdőkádban. A csapból folyik a víz, és egy 

nagy, üres samponos üveg van mellette. Mi okozhatta az informatikus halálát? A rejtély 

megoldása segíteni fog megérteni az elöl-, illetve hátul tesztelő ciklusokat. 

Ha felkeltettük a figyelmét, jelentkezzen a www.bankarkepzo.hu weboldalon, és 

sajátítsa el a programozási alapokat otthonról, kényelmesen! 

A KURZUS OKTATÓI 

A tanfolyamot a Nemzetközi Bankárképző Központ tanácsadói tartják. Trénereink 

magabiztos felhasználói és rendszeres oktatói az Excel és Visual Basic programoknak. 

Mindennapi tanácsadói tevékenységük során számos hasznos tapasztalatot szereztek. 

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 továbbfejlesz-

tésével kapcsolatos programozási feladatokban. 

POLLÁK ZOLTÁN a Nemzetközi Bankárképző Központ partner 

tanácsadója. A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy mester-

szakán kitüntetéses oklevéllel végzett közgazdász. Jelenleg a 

Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszéken végzi PhD 

tanulmányait. A Bankárképzőnél főként IRB bevezetési projek-

tekben, banki kockázatkezelési riportok automatizálásában, 

valamint adatpiac fejlesztési feladatokban működik közre. Európai 

Pénzügyi Tanácsadó képzésünk, valamint posztgraduális 

Bankmenedzsment (BADI) diplomaprogramunk oktatója.  
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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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