PROGRAMFÜZET
2019 TAVASZ

DIPLOMAPROGRAMOK, OKJ KÉPZÉSEK

POSZTGRADUÁLIS BANKMENEDZSMENT
PROGRAM (BADI)

4 FÉLÉV

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEMMEL KÖZÖS PROGRAM
Az egyetlen gyakorlatorientált, másoddiplomát nyújtó bankszakmai képzés a hazai piacon, a Corvinus Egyetemmel közösen! A programban közreműködő oktatók a
hazai bank- és pénzügyi szektor elismert, hiteles szakemberei.
2018-tól a Bankszövetséggel közösen kidolgozott korszerű, érthető tananyag áll
rendelkezésre a képzés e-learning tananyaggal való támogatására. A végzett hallgató a képzés eredményeképpen szerzett szakmai tudásával alkalmassá válik banki
vezetői/középvezetői pozíció betöltésére.
A képzés 2019 szeptemberében indul, ára félévenként: 374.000 Ft + ÁFA

BEFEKTETÉSELEMZŐI PROGRAM (CEFA | EFFAS)

3 FÉLÉV

A CEFA Befektetés-elemzői Program a European Federation for Financial Analysts Societies (EFFAS, www.effas.net) vizsgatematikájára épülő, hazánkban és egész Európában széles körben elfogadott oktatási program. Egyedülálló módon a befektetési
terület legjobb szakembereitől közvetlenül szerezhet ismereteket a piac aktualitásairól.
Az EFFAS diploma megszerzésével képes lesz bármely neves európai befektetési alap
kezelésére, banki treasury vezetésére, vagy kockázati tőkealapok, nagy portfóliók menedzselésére, részvényelemzésre.
A képzés 2019 szeptemberében indul, ára félévenként: 515.000 Ft + ÁFA

EURÓPAI PÉNZÜGYI SZAKTANÁCSADÓ
PROGRAM (EPT)

2 FÉLÉV

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEMMEL KÖZÖS PROGRAM
Privátbankári karrier, egyetemi oklevél és nemzetközileg elismert képesítés két
félév alatt? Az Európai pénzügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés kiváló lehetőséget kínál a nagy presztízsű privátbanki, magánvagyon-kezelési tanácsadási üzletágban dolgozóknak tudásuk elmélyítéséhez, de akár azoknak is, akik szakmaváltási
lehetőségben gondolkoznak és befektetési tanácsadókká akarnak válni.
A képzés 2019 szeptemberében indul, ára félévenként: 375.250 Ft.

DIPLOMAPROGRAMOK, OKJ KÉPZÉSEK

EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR (EFA)

2 FÉLÉV

A képzés sikeres elvégzésével a hallgatók megszerzik az EFPA által kibocsátott EFA
(European Financial Advisor) privát bankári képesítést.
Az EFPA (European Financial Planning Association) a legnagyobb és legelismertebb szakmai engedélyező, szabályalkotó és hitelesítő testület Európában a befektetési tanácsadás és pénzügyi tervezés területén, melynek EFA oklevelét több
mint 20 000 privát bankár büszkén akasztja ki irodájának falára. Lépjen be Ön is a privát
bankárok nemzetközi elit klubjába!
A képzés ára félévenként: 295.000 Ft + ÁFA
A tanfolyam indulása: 2019. március 8.

VAGYON, ALAP, PORTFÓLIÓ (VAP)
Gyorsan, de mégis gyakorlatorientáltan szeretne átfogó képet kapni a befektetési
piacokról?
A Vagyon, Alap, Portfólió (VAP) a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) és a Bankárképző közös programja, amely végzettséggel
már több mint ezren dolgoznak befektetés kezelési, alapkezelési és vagyonkezelési területen.
A program tantermi változatban és online változatban is elérhető.
A képzés ára: 250.000 Ft + ÁFA

VAGYON, ALAP, PORTFÓLIÓ (VAP)
Tantermi változat
A képzés indulása: 2019. február 19.

VAGYON, ALAP, PORTFÓLIÓ (VAP) ONLINE
Az online képzésbe bármikor becsatlakozhat és jelentkezhet
a tavaszi és téli vizsgaidőpontokra!

1 FÉLÉV

SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS KÉPZÉS (OKJ 55 343 02)
Jövedelmező banki munkahely vagy karrier előrelépés?
Csatlakozzon a több mint 10 ezer FEBI-t végzetthez, és szerezze meg egyszerre a
Bankárképzőnél az OKJ szakképesítést, az Europass bizonyítványt és a Bankszövetség Tanúsítványát, most akár e-learning támogatással is!
Most Ön határozza meg a képzés ritmusát:
• Ha igényli az aktív személyes oktatást és egy szemeszterben 2 modul elsajátítására
van ideje, válassza a FEBI KLASSZIK programot!
• Ha viszont szeretne már 12 hónap alatt bizonyítványt szerezni és önállóan haladna,
az utazással töltött időt inkább tanulásra fordítaná, válassza a FEBI INTENZÍV programot!
A képzés ára modulonként: 75.000 Ft

FEBI KLASSZIK (18 HÓNAP | 420 ÓRÁS KÉPZÉS)
A képzés indulása: 2019 ősz

3 FÉLÉV /
5 MODUL

Kényelmesebb tempó és élőszavas
oktatás a mélyebb megértésért.

FEBI INTENZÍV (12 HÓNAP | 280 ÓRÁS KÉPZÉS)
Az 2019 tavaszi csoporthoz március végig csatlakozhat be.
Kevesebb kontaktóra, több önálló felkészülés

2 FÉLÉV /
5 MODUL

az előadások videótananyagából.

KÉPZÉS IDŐTARTAMA
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|

MEGRENDELHETŐ KÉPZÉS

SZIMULÁCIÓ

FINSIM BANKSZIMULÁCIÓ
Kipróbálná magát mint bankigazgató?
A Bankárképző bankszimulációs programján most egy kereskedelmi bankot irányíthat
és vihet sikerre!
A tréning és a szimuláció egy hitelintézet menedzsmentjének minden lényeges területét mutatja be gyakorlatorientáltan úgy, hogy közben a külső tényezők (versenytársak, gazdasági környezet) hatását is beépíti. A tréning során a bankszimulációs döntéseket támogató bankszakmai előadásokat tartunk.
A csapat tagjainak különböző menedzsment feladatokat ellátva, de igazi team-munkában együttműködve kell magas jövedelmezőségű, stabil bankot létrehozniuk a tréning
során. A banküzem pénzügyi működésének áttekintése mellett a résztvevők a csoportokon belüli munkán, a csoportok közötti kommunikáción, a csoporton belüli konszenzuskeresésen keresztül gyakorolják és fejlesztik a csoportmunka hatékonyságát is.
A program megrendelhető 1, 2 és 3 napos változatban is!

BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁS A GYAKORLATBAN
- SZIMULÁCIÓ
A szimuláció során a szükséges elméleti alapok elsajátítását követően a résztvevők valós, piaci környezetben alakítanak ki portfóliókat, különböző mintaügyfelek kockázati
profiljaira támaszkodva. A kialakított portfólió hozamát, kockázatát és a levonható tanulságokat a hallgatók trénereink segítségével közösen elemzik. Az 1 napos program során
a Ramasoft Pozitron szoftvere által biztosítjuk a szimulációs környezetet.

BEFEKTETÉS MENDEDZSMENT
BEFEKTETŐK, BEFEKTETÉS ELEMZŐK ÉS KEZELŐK,
PRIVÁT ÉS PRÉMIUM BANKÁROK RÉSZÉRE

MŰTÁRGYPIAC ÉS BEFEKTETÉS

8*FÉL NAP

Gondolt már arra, hogy modern vagy kortárs művészeti alkotásba fektessen?
Vagy csak érteni szeretné ezt az izgalmas, folyamatosan változó világot? Egyre
többen fedezik fel a műgyűjtést, mint befektetési lehetőséget, amely egyszerre
jelent intellektuális felfedezést és érzelmi inspirációt.
A műtárgypiacon, annak hazai és nemzetközi intézményrendszerében, valamint a műalkotások között való eligazodás speciális szakmai ismereteket igényel, enélkül komoly
kihívást jelent a magánbefektetők, -gyűjtők és vagyonkezelők számára a műtárgyak bevonása a befektetési portfóliókba. A képzés ezen a területen kíván célzott és jól hasznosítható ismereteket nyújtani: a képzőművészeti szcénában aktív szakemberek, a globális műtárgypiacon is otthonosan mozgó magángyűjtők valamint elemzők segítségével.
A képzés ára: 235.000 Ft + ÁFA és 20.000 Ft + ÁFA vizsgadíj.
Időpontok: 2019. május 9., 16., 23., 30. és június 6., 13., 20.
A képzés időtartama tartalmazza a galéria és a festményvizsgálati laboratórium látogatásnak idejét is.

MINŐSÍTETT BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ (MBT)
Prémium- és privátbankárok alapozó képzése, amely megismertet a befektetési piacokkal, a tanácsadási üzletág szabályozásával és a minőségi ügyfélkiszolgálás alapjaival. A program a befektetési termékek és azok gazdasági, szabályozói és adójogi
környezetének megismerését teszi lehetővé. Ez a tudás az értékesítésben részt vevők
számára oly kritikus ügyfél-elégedettség növelésének, valamint az ügyfél-akvizíció
és -megtartás sikerének alapja.

KÉPZÉS IDŐTARTAMA
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KOCKÁZATKEZELÉS
KOCKÁZATKEZELŐK, ELEMZŐK, TŐKESZÁMÍTÁST VÉGZŐK RÉSZÉRE

PD, LGD PARAMÉTERBECSLÉSI GYAKORLAT

3 NAP

Ismerje meg az iparági sztenderdnek számító megoldásokat és a felügyeleti elvárásokat a kockázati paraméterbecslések területén! Tanfolyamunkon elsajátíthatja a PD és
LGD becslési módszertanokat, melyek megfelelnek a bázeli követelményrendszernek,
valamint naprakész ismeretanyagot kap az IFRS 9 szerinti paraméterbecslési követelményekről (IFRS PD, LGD) is.
A Bankárképző vezető modellezőjének segítségével a nap során megtanult ismereteket
Excel alapú esettanulmányokon keresztül gyakorlatban is kipróbálhatja, a felügyeleti
területen tapasztalt előadók pedig bemutatják a paraméterbecsléshez kapcsolódó felügyeleti elvárásokat.
A képzés ára: 235.000 Ft + ÁFA
Időpontok: 2019. március 22., 29.
A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE

BANKI IFRS 9 ISMERETEK A GYAKORLATBAN

2 NAP

A bankok számára kihívást jelent az új szabályozás követelményeinek megismerése és
átültetése a banki gyakorlatba, akár az IAS 39, akár a magyar szabályozás a kiindulópont.
Tanfolyamunkon átfogó és naprakész ismeretanyagot nyújtunk a pénzügyi instrumentumok besorolására, értékelésére, fedezeti elszámolásra vonatkozó aktuális szabályozási
keretrendszerről, illetve az IFRS 9 átállással kapcsolatos gyakorlati teendőkről. Kiemelt
figyelmet szentelünk az IFRS 9 banki pénzügyi beszámolókra, azon belül pedig az értékvesztés képzés megváltozása következményeinek bemutatására, melyeket esettanulmányok formájában is feldolgozunk.
Akik ezen túl szeretnének elmélyedni az IFRS 9 szerinti értékvesztés képzési módszertanok és kockázati paraméterek területén, azoknak ajánljuk a „PD, LGD paraméterbecslési gyakorlat” című kurzusunkat.
A képzés ára: 175.000 Ft + ÁFA
Időpontok: 2019. április 10., 17.
A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE

KÉPESÍTETT BÁZEL III, ICAAP, SREP SZAKÉRTŐ MÓDSZERTANOK ÉS JOGSZABÁLYI KÖVETELMÉNYEK

3 NAP

A kurzus célja, hogy a Bázel III szabályozásról gyakorlatban alkalmazható tudást adjon.
A képzés az aktuális bázeli követelményrendszer valamennyi területét érinti, de kiemelt
figyelmet fordítunk ICAAP-SREP párbeszédhez kapcsolódó tőkekövetelmény számítási
módszertanokra. A gyakorlati megvalósítás bemutatása mellett a pénzügyi felügyeleti
területen tapasztalt előadók az előírásoknak való megfelelés kulcselemeit is ismertetik.
A tanfolyam végén sikeres vizsgát tett hallgatóink „Képesített Bázel III, ICAAP, SREP
szakértő” tanúsítványt kapnak, melyet a Bankárképző és a Budapest Institute of Banking közösen állít ki.
A képzés ára: 235.000 Ft + ÁFA és 20.000 Ft + ÁFA vizsgadíj
Időpontok: 2019. május 15., 22., 29.
A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE

STRESSZTESZTEK A GYAKORLATBAN

1,5 NAP

A képzés célja, hogy
• a hallgatók ismerjék meg a stressz tesztelés koncepcióját és az aktuális szabályozói
elvárásokat;
• számítási példák mentén gyakorlati tudást adjon át a hallgatóknak, amelyet akár az
ICAAP, akár az MNB stressz teszt során közvetlenül fel tudnak használni;
• készítse fel a résztvevőket az ICAAP során előírt stressz tesztek hatékony végrehajtására;
• hasznos tudást biztosítson az MNB és a külföldi anyabankok által elvárt stressz tesztelési feladatokhoz – követve az EBA módszertani iránymutatását.
A tanfolyamon külön elemezzük a várható szabályozói változásokat.
A képzés ára: 140.000 Ft + ÁFA
Időpontok: 2019. június 6-7.
A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE
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KOCKÁZATKEZELÉS
KOCKÁZATKEZELŐK, ELEMZŐK, TŐKESZÁMÍTÁST VÉGZŐK RÉSZÉRE

PARTNERKOCKÁZAT A GYAKORLATBAN MÓDSZERTANOK ÉS JOGSZABÁLYI KÖVETELMÉNYEK

2 NAP

A kurzus célja, hogy a piaci- és partnerkockázatokkal foglalkozó kollégák bővíthessék
tudásukat, képessé váljanak a kereskedés során felmerült kockázatok hatékonyabb kezelésére, és a Bázel III szabályozásban részletezett új kockázatokról és tőkekövetelményéről naprakész információkat szerezzenek. A kurzus során a szakma elismert szakértői mutatják be az elméleti hátteret, ismertetik a gyakorlatot egy közösen megoldott
komplex Excel alapú példán keresztül, és a hallgatók az aktuális felügyelti gyakorlattal
is megismerkedhetnek.
A tanfolyam nyelve magyar, ugyanakkor az előadás anyagok angol nyelvűek a téma
specialitásának köszönhetően.
A képzés 2019 őszén indul.
A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE

RATING, SCORING MODELLEK MÓDSZERTANOK ÉS JOGSZABÁLYI KÖVETELMÉNYEK

1 NAP

A legújabb rating, scoring modellekről, módszertanokról és jogszabályi követelményekről szóló kurzuson az MNB validációs szakértője és a Bankárképző vezető modellezője fogja felkészíteni a résztvevőket a scoring és rating modellfejlesztések
tipikus buktatóira, az implementáció során felmerülő nehézségek kezelésére annak
érdekében, hogy a fejlesztett modell a Bázel III szerinti követelményeknek is megfeleljen. Gyakorlatorientált és online tartalommal kiegészített képzésünk bemutatja az
adatösszeállítás, adatelemzés, az egy- és többváltozós elemzés és modellkiválasztás
lépéseit és körbejárja a validáció és az induló PD-kalibráció lépéseit is.
A képzés 2019 őszén indul.
A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE

BEVEZETÉS A BÁZELI TŐKESZABÁLYOZÁS VILÁGÁBA
Szeretne hatékony módon, átfogó Bázeli tudásra szert tenni? A kurzus alapvető ismereteket nyújt a Bázeli tőkekövetelmény szabályozásról, valamint annak gyakorlati alkalmazásáról. A képzés elsősorban az 1. pillér szerinti tőkekövetelmény számítására, a
szavatoló tőke kalkulációra, a tőkeáttételi és likviditási mutatók szabályainak gyakorlati
alkalmazására fókuszál.
A hallgató modern e-learning tananyag formájában (videó anyag és prezentáció), a saját
tempójában sajátíthatja el a Bázeli keretrendszer lényegét. Kiegészítő modulként lehet
kapcsolni az ICAAP – SREP tőkeszükséglet alapozó képzést, szintén e-learning tananyag formájában.
A képzés végén igény szerint a résztvevők vizsgát tehetnek, így a Bankárképző tanúsítványát szerezhetik meg.
A e-learning képzés ára: 145.000 Ft + ÁFA és 20.000 Ft + ÁFA vizsgadíj.
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HITELEZÉS
HITELEZŐK, HITELELEMZŐK, KÖVETELÉSKEZELŐK RÉSZÉRE

MCD (JELZÁLOGHITELEZÉS ) KÉPZÉS
Az ingatlanpiacon dolgozó hitelezőknek meg kell felelniük a Mortgage Credit Directive
(MCD) uniós jelzáloghitel-irányelv elvárásaink. Az MCD-t a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodások feltételeinek javítására vezette be az Európai Unió,
hogy elkerüljék a piaci szereplők felelőtlen hitelezési és hitelfelvételi magatartását.
Képzésünk segítségével feleljen meg a jelzáloghitel nyújtásával foglalkozó munkatársakra vonatkozó jogszabályi előírásoknak hatékonyan! A nemzetközi gyakorlat
alapján kialakított, online szintfelmérő esettanulmány megoldását követően személyre szabott képzést kapnak a résztvevők, ami az esettanulmány feldolgozása során igazolt tudásuknak felkészültségüknek megfelelően kerül összeállításra, és tartalmazza a hazai piac sajátosságait, piaci újdonságait.
A szakmai elvárásoknak megfelelő tudást a képzést lezáró vizsgán igazolják a munkatársak. Biztosítsa munkatársai szakmailag megfelelő, fogyasztói érdekek szerint eljáró
munkáját, így növelve ügyfeleinek elégedettségét, cége elismertségét.
A BANKÁRKÉPZŐ, A MOODY’S ANALYTICS ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE

KÉPESÍTETT KÖVETELÉSKEZELŐ KÉPZÉS

14 NAP

A tanfolyam célja, hogy növeljük a követeléskezelés, követelés-érvényesítés hatékonyságát és eredményességét!
Legyen szó saját követelésmenedzsment rendszerről, megbízás alapján végzett követeléskezelési folyamatokról vagy akár megvásárolt követelések kezeléséről, a képzésen
résztvevők átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyaggal bővíthetik tudásukat a követelések jogosultjai igényérvényesítési lehetőségeiről, módszereiről és eszköztáráról.
A követeléskezelési, behajtási, workout tapasztalatokat mind a vállalati, mind a lakossági ügyfélkörből valós példák alapján mutatják be az előadók, egyben a tevékenység jogi és gyakorlati hátterét, jó gyakorlatát is ismertetve!
A program 2019. február 22-től péntekenként kerül megrendezésre.
A képzés ára: 375.000 Ft + ÁFA és 20.000 Ft + ÁFA vizsgadíj.
A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A MAKISZ KÖZÖS KÉPZÉSE

KÉPESÍTETT HITELKOCKÁZAT-KEZELÉS
MESTERFOKON

4 NAP

Négy nap alatt átfogó, elméleti és gyakorlati ismeretanyaggal bővítheti tudását a vállalati
hitelkockázatok felismerése és kezelése területén.
A beszámolókból (KATA, KIVA, EVA, egyszerűsített, éves beszámoló) megismerhető vagyoni és pénzügyi helyzet elemzéséből kiindulva, az ügyfél és ügyleti kockázaton keresztül, speciális területek (agrárium) és speciális ügyfélcsoportok (egyéni vállalkozók,
őstermelők) finanszírozási kockázataival is foglalkozunk, és még a kvázi konszolidáció
lépéseivel is megismertetjük a résztvevőket! Az ismeretek elsajátításában a való életből
vett esettanulmányok segítenek. A példákat, házi feladatokat közösen is feldolgozzuk,
megbeszéljük. A kiváló előadók segítik a résztvevőket, hogy könnyebben tudják elemezni a vállalatokat a pénzügyi adataik alapján, felismerjék a kreativ könyvelés nyomait,
a lehetséges kockázatokat, jól válasszák ki az egyes ügyletek biztosítékait, és feleljenek
meg a felügyeleti elvárásoknak.
A képzés ára: 310.000 Ft + ÁFA és 20.000 Ft + ÁFA vizsgadíj.
Időpontok: 2019. május 21., 28., június 4., 11.
A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE

VÁLLALATI KONSZOLIDÁLT
BESZÁMOLÓK ELEMZÉSE

1 NAP

A finanszírozási döntések egyre több információt igényelnek – ebbe beletartozik a vállalatcsoportok együttes megítélése is. Nem biztos, hogy minden vállalatcsoport készít
konszolidált beszámolót – ilyenkor szükséges, hogy mi magunk végezzünk el egy ún.
„kvázi konszolidációt”.
Esettanulmányok alapján bemutatjuk, hogy melyek a konszolidáció lépései, és hogy
lehet elvégezni, majd elemezni egy egyszerűsített konszolidációt.
A képzés 2019 őszén indul.
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HITELEZÉS
HITELEZŐK, HITELELEMZŐK, KÖVETELÉSKEZELŐK RÉSZÉRE

HITELEZÉSI ALAPISMERETEK
Az e-learning tananyag könnyen elsajátítható formában mutatja be a hitelekkel, a kihelyezések különböző típusaival, azok feltételeivel, a hitelbírálat mechanizmusával és
előírásaival kapcsolatos tudnivalókat, valamint a hitelezési folyamatot, a biztosítékokat.

VÁLLALATOK VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK
ELEMZÉSE - CASH FLOW ELEMZÉSE
Az e-learning tananyag célja, hogy könnyen elsajátítható formában bemutassa a számviteli cash flow elemzés lényegét, számítási módját, és az elemzési lehetőségeket.

VÁLLALATOK VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK
ELEMZÉSE - PÉNZÜGYI MUTATÓK ELEMZÉSE
Az e-learning tananyag célja, hogy könnyen elsajátítható formában bemutassa a vállalatok pénzügyi, vagyoni helyzetének elemzéséhez szükséges alapvető mutatószámokat,
számítási módjukat, és az elemzési lehetőségeket.

PÉNZÜGYI ELEMZÉS (SZÁMVITEL) ALAPJAI
A képzésben azokat a legfontosabb számviteli alapismereteket mutatjuk be a résztvevőknek, amelyek alapot nyújtanak a vállalati mérlegbeszámolók adatainak elemzéséhez, az összefüggések felismeréséhez, az esetleges kreatív könyvelésre utaló jegyek
felismeréséhez!

HAS SZERINTI MÉRLEGBESZÁMOLÓK
KOMPLEX ELEMZÉSE
A finanszírozási döntések egyre több információt igényelnek. Egyre összetettebb elemzésre van szükség a kockázatok megállapításához.
A képzés alatt esettanulmányok alapján gyakorlati alapú ismeretanyaggal bővítheti tudását a mérlegbeszámolók elemzésében, a cash-flow és a pénzügyi mutató elemzés
területén!
Elengedhetetlen, hogy tudjunk „olvasni” a vállalkozások nyilvánosságra hozott mérlegbeszámolóiból és „ránézésre” meg tudjuk állapítani a pénzügyi, vagyoni helyzetet, felismerjük, ha hiányzik a logikai összefüggés az adatokban.

ÜGYFÉL ÉS ÜGYLETI KOCKÁZATOK ELEMZÉSE
Elengedhetetlen, hogy elmélyüljünk a vállalkozás működésében, értsük a vállalkozás
vezetőinek érdekeltségét, meg tudjuk ítélni, milyen piaci, személyi, működésbeli kockázatai vannak a vállalkozásnak.
Esettanulmányok alapján gyakoroljuk az elemzést, a vállalkozás helyzetének megítélését, a főbb kockázatok felismerését.

AMIT A HITELELŐTERJESZTÉS- ÍRÁSRÓL
TUDNI KELL
A finanszírozási döntések egyre több információt igényelnek. Most egy nap alatt átfogó,
gyakorlati alapú ismeretanyaggal bővítheti tudását a vállalati hitelelőterjesztés-készítésben! Esettanulmányok alapján gyakoroljuk az előterjesztés elkészítését, a lényeges
információk és kockázatok felismerését és egyértelmű, tömör, világos bemutatását.
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HITELEZÉS
HITELEZŐK, HITELELEMZŐK, KÖVETELÉSKEZELŐK RÉSZÉRE

MONITORING ÉS KORAI
FIGYELMEZTETŐ RENDSZEREK
A monitoring rendszer akkor működik jól, ha időben figyelmeztet - nem a bekövetkezett,
hanem a lehetséges kockázatra, veszteségre. Elengedhetetlen, hogy a hitelügylet vizsgálata során feltárt kockázatokhoz illeszkedő monitoring szempontokat tudjunk már a
döntésnél meghatározni. De fel kell készülnünk új kockázatokra is.
Alakítsuk ki együtt a fél napos program során egy jól működő monitoring rendszer alapjait, amely a korai figyelmeztető jeleken alapul.

AGRÁRFINANSZÍROZÁS SPECIÁLIS KÉRDÉSEI
Milyen a mezőgazdaság és az élelmiszeripar helyzete, kilátása? Egyszerű vagy bonyolult a finanszírozásuk? A finanszírozni kívánt beruházással, géppel, berendezéssel, kitermelhető-e a hitel visszafizetéséhez szükséges cash flow? Melyek a főbb kockázatok? A
képzés célja, hogy megismerjük az agrárium és az élelmiszeripar speciális finanszírozási
igényeit, a finanszírozási feltételeket, lehetőségeket.

EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS ŐSTERMELŐK
MŰKÖDÉSÉNEK ELEMZÉSE
A hazai gazdaságban meghatározó számmal vannak jelen az egyéni vállalkozók, és az
őstermelők, de közös jellemzőjük, hogy többségük nem vesz igénybe banki finanszírozást. Hiteligényeik elbírálásához kapcsolódó pénzügyi és kockázatelemzés speciális
működésük ismeretét kívánja meg – ehhez kíván segítséget nyújtani ez a programunk.

TREASURY
VÁLLALATI ÉS BANKI TREASURY MUNKATÁRSAKNAK

KÉPESÍTETT TREASURY SZAKÉRTŐ KÉPZÉS

3 NAP

A képzés célja, hogy versenyképes, naprakész ismereteket biztosítson vállalati és a
banki treasury területen.
A képzésen megszerzett ismeretek alapján a hallgatók
• képesek lesznek átlátni a treasury működését mind a banki mind a vállalati
szervezeten belül;
• megismerik a tipikus treasury termékeket;
• képesek lesznek felismerni, értelmezni és mérni az egyes treasury ügyletek pénzügyi
kockázatait;
• gyakorlatban tudják majd alkalmazni az egyes treasury termékeket, kezelni a
felmerülő kockázatokat;
• mérlegelni tudják a deviza- és kamatkockázati, illetve árupiaci termékek hatékony
alkalmazásának lehetőségeit, azok hatásmechanizmusait;
• átlátják a Cash Pool-ok működését.
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.
A képzés ára: 235.000 Ft + ÁFA és 20.000 Ft + ÁFA vizsgadíj.
Időpontok: 2019. április 2., 9., 16.
A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE

VÁLLALATI TREASURY
HATÉKONY MŰKÖDTETÉSE

2 NAP

A képzés célja, hogy versenyképes, naprakész ismereteket biztosítson vállalati és a
banki treasury területen, az értékesítésre fókuszálva! A képzés egy konferenciával ös�szekötve kerül megtartásra!
A tanfolyam ára: 199.000 Ft + ÁFA
Időpont: 2019. június 13-14.
A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE
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IT, DIGITALIZÁCIÓ
IT SZAKÉRTŐKNEK, TERMÉKFEJLESZTŐKNEK

GAZDASÁGI BLOCKCHAIN KÉPZÉS

3 NAP

Mítoszok és tények – miként forradalmasíthatja a blockchain technológia az élet
szinte minden területét? A technológia iránt egyre növekvő érdeklődést mutatnak
a különböző iparágak, tudományos műhelyek és politikai döntéshozók.
Célunk, hogy mint Gazdasági Blockchain Szakértő tisztában legyen a technológia alkalmazási területeivel, azok megvalósíthatóságával, előnyeivel, kihívásaival és kockázataival egyaránt.
A képzés ára: 235.000 Ft + ÁFA és 20.000 Ft + ÁFA vizsgadíj.
Időpontok: 2019. március 21., 28. és április 4.

BANKI IT PROJEKTMENEDZSER KÉPZÉS

4 NAP

A képzés célja, hogy
• alapvető projekt-irányítási ismereteket adjon banki IT projektek megvalósításához;
• a hallgatók használható gyakorlati tudást szerezzenek a projekt terjedelmének meghatározásához, a projekt működőképes megtervezéséhez, minőségi, határidő- és
költségterv szerinti lebonyolításának menedzseléséhez.
A képzés végigköveti egy hagyományos projekt életciklusát, a projekt irányításának
szervezeti kereteit, eszközeit, a projekt kockázatainak kezelését és a projekt bevezetéséhez szükséges változáskezelési és kommunikációs feladatokat. A képzés a projekt menedzsmentelméleti megalapozásán túl esettanulmányokon keresztül, tapasztalt
gyakorló szakemberek bevonásával ad a hallgatók kezébe a mindennapi munka során
alkalmazható gyakorlati ismereteket.
A képzés ára: 310.000 Ft + ÁFA és 20.000 Ft + ÁFA vizsgadíj.
Időpontok: 2019. május 9., 16., 23., 30.
A BANKÁRKÉPZŐ, A BIB ÉS A MAGYAR

PROJEKTMENENEDZSMENT SZÖVETSÉG KÖZÖS KÉPZÉSE

BANKI DIGITALIZÁCIÓS SPECIALISTA

3 NAP

A digitalizáció a pénzügyi világ robogó vonata - ne maradjon le! A klasszikus kereskedelmi bankoknak a sikeres jövőbeli működés érdekében hasznosítaniuk kell a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket, kihívásokat.
A banki digitalizáció nem informatikai kérdés, hiszen átszövi a teljes szervezetet, a központot, a hálózatot, az üzletet, a kockázatkezelést. A képzés során megismerheti a most
folyó digitális forradalom hatását a bankszektorra, azt, hogy a kor elvárásainak milyen
területeken, milyen módon tud és kell megfelelnie egy banknak. A klasszikus kereskedelmi bankoknak a sikeres jövőbeli működés érdekében meg kell ismerniük a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket, kihívásokat.
A képzés bemutatja
• a most folyó digitális forradalom hatását a bankszektorra, valamint hogy
• a kor elvárásainak milyen területeken, milyen módon tud és kell, hogy megfeleljen
egy bank.
A képzés 2019 őszén indul.
A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE
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KONTROLLING, JELENTÉSKÉSZÍTÉS
RIPORT- ÉS JELENTÉSKÉSZÍTŐKNEK

RIPORTOK, JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉNEK
AUTOMATIZÁLÁSA EXCELBEN AZ ALAPOKTÓL
Nem gond, ha még nem rendelkezik programozási előismeretekkel, mert ezen a
kurzuson az alapoktól vezetjük végig a legfontosabb programozási tudnivalókon.
A banki munka során felmerülő feladatokat fordítjuk le a programozás nyelvére és mutatjuk be, hogyan tudja azokat hatékonyan megoldani a Visual Basic segítségével.

HATÉKONY RIPORTKÉSZÍTÉS –
EXCEL PROGRAMOZÁSI ALAPOK
A „Riportok, jelentés készítésének automatizálása excelben az alapoktól” kurzus első
napja, e-learning formában!
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!
A képzés ára: 95.000 Ft + ÁFA

HATÉKONY RIPORTKÉSZÍTÉS –
HALADÓ EXCEL PROGRAMOZÁS

1 NAP

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!
A képzés ára: 99.500 Ft + ÁFA
Időpont: 2019. május 21.

BANKSZAKMÁRÓL KÖZÉRTHETŐEN
A képzés célja, hogy a banki tevékenységről, annak szabályozási hátteréről és működési feltételeiről átfogó képet adjon.

HATÉKONY FIÓKMŰKÖDTETÉS
A képzés célja, hogy segítse a pénzintézeti fiókok hatékonyabb működését.
Ugye ismerjük az ügyfeleinket? Tudjuk, mikor lesznek elégedettek? Mit tudunk tenni az
ügyfél minőségi kiszolgálása érdekében? Határozzuk meg együtt az ügyféligényeket és
így javítsuk a pénzintézeti fiókok működési hatákonyságát!

SQL ALKALMAZÁSA A
HITELINTÉZETI GYAKORLATBAN
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.

BANKI KONTROLLING
A stratégia kialakításához és megvalósulásának visszaméréséhez elengedhetetlen,
hogy kontrollálni tudjuk a tevékenységet és a vezetés minden pillanatban tisztában legyen a működés hatékonyságával és eredményességével. A képzés során gyakorlati
tanácsokat kap egy jól működő kontrollingrendszer kiépítéséhez.
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BANKBIZTONSÁG
BANKBIZTONSÁGI, COMPLIANCE, BELSŐ ELLENŐR
ÉS JOGI MUNKATÁRSAK RÉSZÉRE

KÉPESÍTETT BANKBIZTONSÁGI SPECIALISTA

3 NAP

A Bankszövetség célja, hogy magasan képzett szakemberek feleljenek a pénzügyi intézmények, biztosítók szervezetén belül a biztonság, az adatvédelem, az IT védelem
területének jogszabályi előírások szerinti, fenntartható, biztonságos működéséért.
A program során a résztvevő:
• megismeri az e területekre vonatkozó jogszabályi előírásokat és azok alkalmazásának legjobb gyakorlatát;
• elsajátítja a bankbiztonság körébe tartozó, az üzletmenet folytonosságot és
üzletmenet-biztonságot szolgáló ismereteket;
• megismeri a fizikai biztonság, adatvédelem, informatikai biztonság és humánbiztonság területét érintő kihívásokat, és a szabályozói, felügyeleti elvárásokat is.
A képzés ára: 235.000 Ft + ÁFA és 20.000 Ft + ÁFA vizsgadíj.
Időpontok: 2019. április 2., 9., 16.
A BANKÁRKÉPZŐ, A BIB ÉS A BANKSZÖVETSÉG KÖZÖS KÉPZÉSE

COMPLIANCE
VÁLLALATI COMPLIANCE SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE

VÁLLALATI COMPLIANCE HATÉKONY MŰKÖDTETÉSE

14 NAP

A kurzus célja megismertetni a résztvevőkkel a compliance új kihívásait, trendjeit, gyakorlati alkalmazási követelményeit, áttekinteni azokat a compliance módszereket és
eszközöket, melyek lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy a szakterület legjobb
gyakorlatával és naprakész szaktudással rendelkezzenek.
A versenyszektorban, állami szektorban dolgozó szakemberek részére ajánljuk a
képzést, akik munkájukhoz a legjobb gyakorlatokon alapuló ismereteket szeretnék
megszerezni.
A képzés ára: 235.000 Ft + ÁFA és 20.000 Ft + ÁFA vizsgadíj.
Időpontok: 2019. március 20., 27. és április 3.
A BANKÁRKÉPZŐ ÉS A BIB KÖZÖS KÉPZÉSE
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ENGLISH COURSES

ÜZLETI, BANKI ANGOL NYELVI KÉPZÉS
A tanfolyam fókuszában az üzleti kommunikációs készségek fejlesztése áll a nyelvhelyesség mellett.
A pénzügyi világból vett valós, gyakorlati szituációkon keresztül sajátítják el a hallgatók a szükséges nyelvi ismereteket. A képzés során olyan kifejezések, panelek, kommunikációs fordulatok és érveléstechnikai nyelvi eszközök elsajátítására és alapos begyakorlására helyezzük a hangsúlyt, amelyek az üzleti életben való sikeres és hatékony
kommunikációhoz elengedhetetlenek. A csoport létszáma legfeljebb 6 fő!
3 modul, egy modul időtartama 3 hónap, heti kétszer 1,5 óra.
1 modul díja 220.000 Ft + ÁFA

PREZENTÁCIÓS TRÉNING ANGOL NYELVEN
Ez nemcsak egy nyelvi kurzus - mi azért vagyunk, hogy fejlesszük a prezentációs és
tárgyalási készségeit! Személyre szabott feladatokkal, az egyéni előrehaladást mérve
segítjük elő jövőbeni sikerét. Nézze meg magát előadás, prezentálás közben – hogy
tetszik? Ha nem elégedett, min javítana?
Próbálja meg újra, neves kommunikációs szakértő fogja Önt segíteni ebben!
A csoport létszáma legfeljebb 6 fő! A képzés ára: 145.000 Ft + ÁFA
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E-LEARNING KÉPZÉSEK
A képzésekre folyamatosan jelentkezhet a www.bankarkepzo.hu oldalon!
A KÉPZÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL LEHETSÉGES:
• a Bankárképző e-learning felületéhez való csatlakozással, akár egyéni jelentkezés formájában, akár megrendelés alapján, tetszés szerinti számú csoportnak;
• az egész e-learning tananyag saját oktatási keretrendszerbe való átvételével.
AZ E-LEARNING TANANYAGOK A TÉMAKÖRÖKTŐL FÜGGŐEN TARTALMAZNAK:
• e-learning tankönyvet, teszt jellegű kérdésekkel, vizsgával kiegészítve;
• online felületen tetszés szerinti alkalommal megnézhető videófelvételeket az előadásokról, teszt kérdéseket, vizsgafelületet;
• online felületen tetszés szerinti alkalommal megnézhető vetített diasor, szöveges alámondással.

KÉPZÉSEINK MEGRENDELHETŐ
FORMÁBAN IS ELÉRHETŐEK!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT!

+36-1-224-0700
bankarkepzo@bankarkepzo.hu
www.bankarkepzo.hu

TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS
Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.
1011 Budapest, Szalag u. 19.
Felnőttképzési engedély száma: E - 000581 / 2014

PROGRAMJAINKRÓL RÉSZLETES ISMERTETŐT
A HONLAPUNKON TALÁL!

www.bankarkepzo.hu
facebook/bankarkepzo
linkedin/bankarkepzo-itcb

