
1

Kálmán Réka2021. TAVASZI ONLINE KÉPZÉSEINK
www.bankarkepzo.hu



A három napos képzést követően lehetőség van speciális hitelezési kérdésekben is elmélyülni az 
alábbi képzési programokon:

• Az agrárfinanszírozás speciális kérdései
• Vállalatcsoportok konszolidált elemzése
• Őstermelők működésének elemzése
• Biztosítékok alkalmazása a hitelügyletekben

HITELEZÉS

Képesített vállalati hitelemző   
A tanfolyam célja, hogy felhívjuk a figyelmet a hitelezési tevékenység során 
adódó, és felismerhető kockázatokra, azok nyomon követhetőségére ill. a 
hitelezési tevékenység átláthatóságát, a kockázatok mérséklését célzó 
intézkedésekre, szabályozói elvárásokra, a jó gyakorlatra.

Képzés időpontjai
2021. március 16., 23. és 30.

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/hitelezes/kepesitett-vallalati-hitelelemzo?utm_source=ppt_khk_210301&utm_medium=ppt_khk_210301&utm_campaign=ppt_khk_210301


Képesített követeléskezelő képzés
Idén még több gyakorlati résszel bővítjük a programot!

A program a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók 
Szövetségével közös programként valósul meg. A követeléskezelési és 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!

KÖVETELÉSKEZELÉS

Képzés időpontjai
2021. március 26., 
április 9., 16., 23., 30., 
május 7., 14., 21., 28.,
június 4., 11. és 18.

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/hitelezes/kepesitett-koveteleskezelo-kepzes?utm_source=ppt_kkk_210301&utm_medium=ppt_kkk_210301&utm_campaign=ppt_kkk_210301


KOCKÁZATKEZELÉS

NPL, nemteljesítési workshop Képzés időpontja
2021. március 24.A nemteljesítés fogalma, a nemteljesítő kitettségek beazonosítása fontos feladattá vált a 

banki kockázatkezelés számára az elmúlt években. Számos jogszabály és iránymutatás 
született az elmúlt években, ami bonyolulttá teszi a fogalom beazonosítását. 

Ebben a kérdésben segít az MNB szakértője és a Bankárképző alelnöke. Szakál Gyöngyvér, az MNB szakértője röviden 
ismerteti a szabályokat és elvárásokat, majd Marsi Erika, a Bankárképző alelnöke által moderált beszélgetés során 
megvitatjuk a nyitott pontokat.

Rating, scoring modellek - módszertanok 
és jogszabályi követelmények a gyakorlatban

Képzés időpontja
2021. április 20.

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, segítenek felkészülni az implementáció során felmerülő nehézségekre. Gyakorlatorientált és online 
tartalommal kiegészített, egy napos képzésünk bemutatja az adatösszeállítás, adatelemzés, az egy- és többváltozós 
elemzés és modellkiválasztás lépéseit és körbejárja a validáció és az induló PD-kalibráció lépéseit is.

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/kockazatkezeles/npl-nemteljesitesi-workshop?utm_source=ppt_npl_210301&utm_medium=ppt_npl_210301&utm_campaign=ppt_npl_210301
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/kockazatkezeles/scoring-es-rating-modellek?utm_source=ppt_rating_210301&utm_medium=ppt_rating_210301&utm_campaign=ppt_rating_210301
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/kockazatkezeles/scoring-es-rating-modellek?utm_source=ppt_rating_210301&utm_medium=ppt_rating_210301&utm_campaign=ppt_rating_210301


Workshopok 
időpontjai

COMPLIANCE

Compliance aktualitások workshop sorozat
A félnapos webináriumokon a szakma ismert képviselői a compliance egy-egy területét, aktuális feladatait mutatják be 
példákkal, esettanulmányokkal – természetesen helyt adva a kérdéseknek, beszélgetésnek, a téma közös megvitatásának!

GDPR angol nyelven Képzés időpontja
2021. március 23.Ismerje meg a GDPR elveit és szabályait, példákon keresztül 

bemutatva az alkalmazás gyakorlati kérdéseit – most angol 
nyelven! Az oktatás középpontjában adatvédelem és egy vállalati 
adatvédelmi megfelelési program működtetéséhez szükséges 
alapok vannak.

2021. április 8.  | Visszaélések bejelentési rendszere, Beszállítói ellenőrzés
2021. április 22. | GDPR aktuális kérdései
2021. május 12. | A versenyjog aktualitásai, HR feladatok és compliance, M&A és compliance
2021. május 20. | Belső vizsgálatok gyakorlata
2021. június 24. | A compliance etikai kérdései

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/bankbiztonsag/compliance-aktualitasok?utm_source=ppt_compliance_210301&utm_medium=ppt_compliance_210301&utm_campaign=ppt_compliance_210301
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/bankbiztonsag/gdpr-angol-nyelven?utm_source=ppt_gdpr_210301&utm_medium=ppt_gdpr_210301&utm_campaign=ppt_gdpr_210301


A webinárium során bemutatásra kerülnek az adatvédelmi, adatbiztonsági és informatikai biztonságot érintő alapvető 
ismeretek és az ezeket érintő kockázatok, elsősorban a pénzügyi közvetítőrendszer intézményei, ezen belül főleg a banki 
megoldások vonatkozásában. A hallgatók megismerhetik az érintett kockázatok kontrolljaira vonatkozó felügyeleti 
útmutatást (8/2020. (VI.22.) MNB ajánlás az informatikai rendszerek védelméről), valamint az intézményekkel szemben 
támasztott adatvédelmi, adatbiztonsági és informatikai biztonsági előírásokat, jogszabályokat és egyéb felügyeleti 
szabályozó eszközöket.

IT AKTUALITÁSOK

IT aktualitások webinár - 8/2020.(VI.22.) 
MNB ajánlás alapján

Képzés időpontja
2021. április 6.

IT aktualitások webinár - 4/2019.(IV.1.) –Felhő – és 
a 12/2020.(IX.6.) – Távmunka MNB ajánlások alapján

Képzés időpontja
2021. április 13.

A webinárium során a hallgatók megismerkedhetnek a felhő szolgáltatások, valamint a távmunka és távoli hozzáférések 
releváns kockázataival, elsősorban a pénzügyi közvetítőrendszer intézményei, ezen belül főleg a banki megoldások 
vonatkozásában.
Bemutatásra kerülnek a kockázatok csökkentésére vonatkozó felügyeleti útmutatások (4/2019.(IV.1.) – Felhő – és 
12/2020.(IX.6.) – Távmunka 8/2020. (VI.22.) MNB ajánlás), valamint az intézményekkel szemben támasztott adatvédelmi, 
adatbiztonsági és informatikai biztonsági előírások, jogszabályok és egyéb felügyeleti szabályozó eszközök.

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/it-digitalizacio/it-aktualitasok-webinar-8-2020?utm_source=ppt_it_8%2F2020_210301&utm_medium=ppt_it_8%2F2020_210301&utm_campaign=ppt_it_8%2F2020_210301
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/it-digitalizacio/it-aktualitasok-webinar-4-2019-iv-1?utm_source=ppt_it_4%2F2019_210301&utm_medium=ppt_it_4%2F2019_210301&utm_campaign=ppt_it_4%2F2019_210301
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/it-digitalizacio/it-aktualitasok-webinar-4-2019-iv-1?utm_source=ppt_it_4%2F2019_210301&utm_medium=ppt_it_4%2F2019_210301&utm_campaign=ppt_it_4%2F2019_210301


DIGITALIZÁCIÓ

Új irányok a digitális fejlesztésben
A kurzus a pénzügyi szektor technológiai és digitális átalakulásának legfontosabb kihívásait és legjobb iparági 
megoldásait tárgyalja. A klasszikus kereskedelmi bankoknak a sikeres jövőbeli működés érdekében meg kell ismerniük a 
digitalizáció nyújtotta lehetőségeket, a pénzügyi szektor kihívásait. A diszruptív technológiai megoldások a banki 
digitalizáció kihívásai révén a szervezet funkcionális területein keresztül kifejtett szinergiahatása révén, nem csupán 
informatikai kérdésként jelentkeznek, átszövik a teljes szervezetet.

Amennyiben érdekli, hogy miképp fejlesszük a banki eszközpark és napi üzemmenet 
hatékonyságát a diszruptív digitális megoldások által, csatlakozzon, hogy megismert 
a piacvezető megoldásokat a hazai és nemzetközi banki tapasztalatok alapján!

Képzés időpontja
2021. május 4. és 18.

Szerezzen a gyakorlatban alkalmazott
tudáson nyugvó naprakész, magas

szintű szakmai ismereteket!

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/it-digitalizacio/uj-iranyok-a-digitalis-fejlesztesben?utm_source=ppt_digitalis_fejl_210301&utm_medium=ppt_digitalis_fejl_210301&utm_campaign=ppt_digitalis_fejl_210301


ROBOTIKA WORKSHOPSOROZAT

Bankrobotika kerekasztal beszélgetés
A bankrobotika workshop sorozat egy digitális pénzügyi ágazati esemény, amelynek célja, hogy betekintést nyújtson és a 
gyakorlatban alkalmazható tudást biztosítson az érdeklődők számára a pénzügyi innovációk, így a robotika, az automatizálás, az AI és 
a gépi tanulás területén. A hónapról-hónapra megrendezett események egyedülálló bepillantási lehetőséget nyújtanak a legújabb 
ismeretek és technikai készségek lenyűgöző és dinamikusan változó világába a nagyobb termelékenység, minőség, ügyfélélmény és
költségmegtakarítás elérése érdekében a pénzügyi szektorban tevékenykedők, vagy az iránt érdeklődők számára.

1. A robotika, az automatizálás és a gépi tanulás (machine learning) felépítése 2021. március 30.

2. A banki értékesítési robotok stakeholdereinek elemzése 2021. április 27.

3. Vásároljunk vagy fejlesszünk értékesítési robotokat? 2021. május 25.

4. Eredménykimutatási nézőpont, avagy az értékesítési robot beruházások megtérülése 2021. június 29.

5. Változásmenedzsment: Hogyan kezeljük az új, robotkollégákat? 2021. szeptember 28.

6. Milyen (értékesítési) robot kollégákat szeretnénk? 2021. október 26.

7. Láthatatlan Sales Robot kollégák innovációja 2021. november 30.

8. A humanoid banki értékesítési robotok kritériumai 2021. december 14.

9. Banki tapasztalat beágyazott értékesítési robotokkal 2022. január 25.

10. Mechatronikai követelmények 2022. február 22.

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/it-digitalizacio/bankrobotics?utm_source=ppt_robotics_210301&utm_medium=ppt_robotics_210301&utm_campaign=ppt_robotics_210301


Tudta, hogy folyamatosan bővülő 
e-learning képzési palettával várja 
Önt a Bankárképző? 
Változatos felépítésű online kurzusok: videók, interaktív e-learning
tananyagok, kvízek és részletes leírások kombinációi. 

TÉMAKÖREINK:
• Bankszakmai ismeretek
• Befektetési ismeretek
• Kockázatkezelés
• Hitelezés és számvitel
• IT, digitalizáció
• Kontrolling és jelentéskészítés

E-LEARNING KÉPZÉSEINK

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/e-learning?utm_source=ppt_elearningek_210301&utm_medium=ppt_elearningek_210301&utm_campaign=ppt_elearningek_210301
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1011 Budapest, Szalag utca 19.

bankarkepzo@bankarkepzo.hu

+36 1 224 0700

www.bankarkepzo.hu

/bankarkepzo

/bankarkepzo-itcb

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/?utm_source=ppt_honlap_210301&utm_medium=ppt_honlap_210301&utm_campaign=ppt_honlap_210301
https://www.facebook.com/bankarkepzo/
https://www.linkedin.com/company/375201/?trk=tyah&trkInfo=idx%3A2-2-5%2CtarId%3A1424356590270%2Ctas%3Aitcb
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