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VÁLLALATI TREASURY HATÉKONY 
MŰKÖDTETÉSE 

  

 

Szerezzen versenyképes, naprakész 
ismereteket a vállalati treasury területen! 

 

 

A KÉPZÉS CÉLJA: 

A képzés célja, hogy versenyképes, naprakész 
ismereteket biztosítson vállalati és a banki 
treasury területen, a pénzügyi piaci kockázatokra 
fókuszálva! 

 

A képzésen bemutatjuk a hallgatók számára  

- a tipikus vállalati, pénzintézeti, lakossági treasury 
termékeket, 
 

- a treasury termékek kockázatait. 
 

 

 

A képzés oktatási anyaga már ONLINE 
formában is elérhető! 

 

 

KINEK AJÁNLJUK? 

- treasury sales munkatársak 
- ügyfél kapcsolattartók 
- banki kockázatkezelés, 

- jogi osztály, 
- belső ellenőrzés munkatársai részére 

 
+ Vállalati treasury munkatársak számára a 
treasury termékek magabiztos használata 
érdekében! 
+ Banki munkatársak számára, hogy ismerjék 
meg a vállalati treasury működését, céljait! 

 

A képzés átfogó gyakorlati képzéssel kiegészített tudásanyaggal segíti a munkatársak munkáját, ezáltal a vállalat 
kitettségeivel kapcsolatos kockázatainak mérséklését likviditáskezelés, kamat- és devizakockázat-kezelés, illetve 

árupiaci ügyletek segítségével. 

 

2018. november 13-14. 1011 Budapest, 
Szalag utca 19. 

135 000 forint + áfa 

Témavezető:  
Berendi Judit: jberendi@bankarkepzo.hu 
 
Ügyfélkapcsolati menedzser: 
Lájer Enikő: elajer@bankarkepzo.hu  
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TEMATIKA 
 

• a treasury értékesítés helye a bankon illetve treasury-n belül 

• treasury termékek vállalati megközelítésben 

• egyszerű és összetett treasury termékek 

• célorientált treasury termék értékesítés 

• treasury megoldások értékesítésének legfőbb technikai feltételei 

• hogyan különböztessük meg magunkat a treasury sales piacon 

 

A képzésre a honlapunkon jelentkezhet! 
 

Programjainkat keresse honlapunkon: www. bankarkepzo.hu  
 

 

KÁLMÁN ZOLTÁN 
 

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát. 
Karrierjét a Nemzeti Bank frankfurti vegyes bankjánál kezdte Treasury 
területen. Csatlakozott a HVB Bankhoz, ahol három évet töltött és 
vezette az FX kereskedést. Később a WestLB Hungaria Banknál volt 
Treasury Sales vezető hat és fél évig. Majd az ING Banknál eltöltött 11 
év alatt felépítette és tovább fejlesztette a Treasury Sales csapatot, mely 
nagyvállalatoknak és intézményi ügyfeleknek nyújtott Treasury 
megoldásokat. A közelmúltban alapította meg saját vállalkozását, ahol 
bankoknak és nagyvállalatoknak ad tanácsot Treasury és ehhez 
kapcsolódó más területeken úgy, mint Market Risk, Audit vagy 
Compliance. 
 

OKTATÓ 
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