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DIPLOMAPROGRAM – VAP
VAP – Vagyon, Alap, Portfólió
A VAP a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége
(BAMOSZ) és Bankárképző közös programja. Az oktatás célja a résztvevő
felkészítése, hogy megalapozott pénzügyi ismeretek birtokában képes legyen
a befektetéskezelői feladatok ellátására.
Képzésünkkel nem csak a pénzügyi piacok alaptermékeit ismerheti meg,
hanem a legfontosabb összefüggéseket, aranyszabályokat is!
A program 10 modulból épül fel, teljes óraszáma: 36x45 perc.

Tantermi képzés indulása:
2021. szeptember 21.

E-learning képzés esetén:
folyamatos becsatlakozás

Meghirdetett vizsgaidőpontok:
2021. 12. 07. és 2022. 01. 11.

DIPLOMAPROGRAM – FEBI
OKJ-s képzés
FEBI Szakképesített Bankreferens – OKJ 55 343 02
A programra azokat várjuk, akik már néhány éve bankban dolgoznak és
szeretnének a karrierjükben előre lépni. A képzés végére átlátják a banküzem
működését, a hitelezési folyamatokat annak elejétől a végéig és jól kiigazodnak
a befektetési termékek között is.
• A 12 hónapos program 5 modulból épül fel.
• Olvasmányos e-learning anyag és gyakorlatorientált konzultációk készítik fel a
sikeres vizsgára.
• Államilag elismert OKJ-s bizonyítványt kap.

Jövőre már nem indítható OKJ-s képzés, most még csatlakozhat!

E-learning felkészülés:
folyamatos becsatlakozás

Oktatási alkalmak:
2021. októbertől

OKJ-s vizsga:
2022. ősz

DIPLOMAPROGRAM – CEFA | EFFAS
CEFA (EFFAS) – Befektetés-elemző program
A képzés sikeres elvégzésével a hallgatók megszerzik az Európai
Befektetéselemzők Szövetsége (EFFAS, European Federation of Financial
Analyst Societies) által kibocsátott, nemzetközileg széles körben elismert
CEFA© (Certified European Financial Analyst) képesítést.

Képzés indulása:
2021. szeptember 16.

A három féléves képzés során a hallgatóknak 9 modult és a VAP (Vagyon, Alap, Portfólió) programot kell sikeresen teljesíteniük.
A képzés nemzetközileg akkreditált tanrend szerint működik. Töltse le itt a kilenc modul részletes tematikáját!

DIPLOMAPROGRAM – BADI
BADI – Posztgraduális Bankmenedzser
Diplomaprogram
A Bankárképző és a Budapest Corvinus Egyetem együttműködésében
a megújult program 2022. februártól indul és mindössze két félév
alatt sajátíthatja el azt a tudást, amivel sikeres bankmenedzser lehet.

Képzés időpontjai:

BADI - Bankmenedzser Felkészítő Kurzus
Azok számára, akik úgy érzik, hogy nem rendelkeznek kellő előképzettséggel a diplomaprogram sikeres elvégzéséhez, a Bankárképző 2021. őszén BADI felkészítő kurzust tart.
A felkészítő keretében a hallgatók az alábbi hat témában szereznek tudást:
• Bankszakmai alapismertek
• Makro- és monetárispolitikai alapismeretek
• Számviteli információk értelmezése

• Pénzügyi alapismeretek
• Excel a gyakorlatban
• A bankrendszer teljesítménye

2021. okt. 4., 11., 25.,
2021. nov. 10., 17., 29.

DIPLOMAPROGRAMOK – MBT
MBT – Minősített Befektetési Tanácsadó
A nemzetközileg akkreditált MBT program célja, hogy olyan magas szintű gyakorlati
ismereteket nyújtson a pénzügyi tanácsadás területén, melyek biztosítják, hogy a képzést
elvégző hallgatók európai szinten is egységes, magas szakmai színvonalú és megbízható
befektetési tanácsadási szolgáltatást tudjanak nyújtani ügyfeleik részére.
A képzés széleskörű tudást kínál a befektetési
tanácsadási területen előre lépni, valamint az
oda belépni kívánók számára egyaránt.
Ajánljuk a jelenleg is pénzügyi szektorban dolgozó
szakembereknek, valamint a más szakmában
tevékenykedők és a pályakezdő frissdiplomások
számára is.
A hét modul részletes tematikáját itt töltheti le.

Képzés indulása:
2021. szeptember 28.

KÖVETELÉSKEZELÉS
Képesített követeléskezelő képzés
A képzés 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!

Idén még több gyakorlati
résszel bővítjük a programot!

Képzés időpontjai
2021. szeptember 24.
október 1., 8., 15.,
november 5., 12., 19., 26.,
december 3., 10., 11.

BEFEKTETÉSEK
ESG Tanácsadó képzés

Képzés időpontjai
2021. november 23., 24.

A JÖVŐ A ZÖLD PÉNZÜGYEKÉ!
Legyen az elsők között, aki szakértő válik a magyar piacon!
A kétnapos képzés az alábbi témákat érinti:

•
•
•
•
•
•

ESG fogalma, célja és kritériumai;
ESG szabályozás aktualitásai: hazai és EU-s szinten;
A befektetések értékelésének és elemzésének ESG faktorai;
Fenntartható befektetési stratégiák;
A fenntarthatóság kérdései a vállalatok szintjén;
ESG befektetési termékek: befektetési alapok, zöldkötvény,
egyéb befektetések.

A képzésen résztvevők gyakorlati esettanulmányokon keresztül is
megismerhetik az ESG szempontok jelentőségét.

Nemzetközi ESG tanácsadó tanúsítvány

10% KEDVEZMÉNYT
nyújtunk a Bankárképzőben végzett
CEFA (EFFAS), MBT, VAP és EPT
alumni tagjainak.

BANKSZAKMA
Online hitelezés – a távoli ügyfélátvilágítás és szerződéskötés

Képzés időpontja

A kurzuson ismertetjük az online megoldásokkal történő ügyfélszerződésekkel
kapcsolatban leggyakrabban felmerülő technikai-jogi kérdéseket, elsősorban a
hitelintézeti szektorra vonatkozóan.

2021. október 18.

Az oktatás alapvető célja, hogy a résztvevők megismerjék a távoli szerződéskötés folyamatára vonatkozó technikai,
informatikai és információbiztonsági jogszabályi előírásokat és ismeretet szerezzenek azok alkalmazhatóságára vonatkozóan is.

Pénzügy és gazdaság – jogászoknak érthetően
A kurzus célja, hogy a hallgatók elsajátítsák egyrészről a gyakorlati gazdaságpolitikai
lépések megértéséhez szükséges alapokat, különös tekintettel a monetáris politikára.
Áttekintő, azonban az aktuális folyamatokat ezáltal jobban megérthető képzést nyújtunk
a banküzemtanban kevéssé járatos jogászoknak és közgazdászoknak.

Képzés időpontjai
2021. okt. 22. és 29.
2021. nov. 5., 19. és 26.

Mindezeket a kurzus folyamán interaktív és vitaindító beszélgetések, esettanulmányok formájában tesszük.

HITELEZÉS
Képesített vállalati hitelelemző
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. nov. 3., 10. és 17.

A háromnapos képzést követően lehetőség van speciális hitelezési kérdésekben is elmélyülni az alábbi képzési programokon:
• 2021. november 24. | Agrárfinanszírozás speciális kérdései

• 2021. december 1.| Biztosítékok a hitelezésben, biztosítékok
alkalmazásának lehetőségei, kockázatai

KOCKÁZATKEZELÉS, TREASURY
PD, LGD paraméterbecslés gyakorlat

Képzés időpontjai

2021. október 7. és 14.
Ismerje meg az iparági sztenderdnek számító megoldásokat és a felügyeleti
elvárásokat a kockázati paraméterbecslések területén! Az oktatáson elsajátíthatja
a felügyeleti vizsgálatok próbáját is kiálló modellek megalkotását.
Tanfolyamunkon átfogó és naprakész ismeretanyagot nyújtunk az IFRS9 szerinti paraméterbecslési követelményekről (IFRS
PD, LGD) és a gyakorlati megvalósítás praktikáit is bemutatjuk. Foglalkozunk az IFRS 9 és a prudenciális szabályozáshoz
kapcsolódó kockázati paraméterek összehangolásának kérdéskörével is.

Képesített treasury szakértő
A kurzus célja, hogy versenyképes, naprakész ismereteket biztosítson a vállalati és
a banki treasury területén. A képzés során megszerzett ismeretek alapján a hallgatók

•
•
•
•

Képzés időpontjai
2021. november 11., 18. és 25.

képesek lesznek átlátni a treasury működését mind a banki mind a vállalati szervezeten belül
megismerik a tipikus treasury termékeket és átlátják a cash pool-ok működését,
gyakorlatban tudják alkalmazni az egyes treasury termékeket, felismerik és kezelni tudják a felmerülő kockázatokat
mérlegelni tudják a deviza- és kamatkockázati, valamint árupiaci termékek hatékony alkalmazásának lehetőségeit,
azok hatásmechanizmusait.

BANKBIZTONSÁG, COMPLIANCE
Képesített bankbiztonsági specialista

Képzés időpontjai

A bank számára előírás, az ügyfelek szempontjából elvárás, 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.

2021. október 5., 12. és 19.

Vállalati compliance hatékony működtetése

Képzés időpontjai

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.

2021. november 9., 16. és 23.

IT, DIGITALIZÁCIÓ
Banki IT projektmenedzser képzés
A képzés végig követi egy hagyományos projekt életciklusát, a projekt irányításának
szervezeti kereteit, eszközeit, a projekt kockázatainak kezelését és a projekt
bevezetéséhez szükséges változáskezelési és kommunikációs feladatokat.

Képzés időpontjai
2021. október 6., 13. és 20.
2021. november 3.

A kurzus a projekt menedzsmentelméleti megalapozásán túl esettanulmányokon keresztül, tapasztalt gyakorló
szakemberek bevonásával ad a hallgatók kezébe a mindennapi munka során alkalmazható gyakorlati ismereteket.

Banki termékek dinamizálása a digitális dimenzióban
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.

Képzés időpontja
2021. november 10. és 24.

ROBOTIKA WORKSHOPSOROZAT
INGYENES Bankrobotika kerekasztal beszélgetés – Csatlakozzon be!
A Bankrobotika workshop sorozat célja kettős: egyrész a pénzügyi innovációk, így a robotika, automatizálás, az AI és ML terén tett –
gyakorlatban is megvalósult – fejlesztéseket megismertesse a téma iránt érdeklődőkkel, valamint az iparági legjobb gyakorlat alapú
közelítése révén ösztönözze és támogassa a jövőben eszközölendő innovációs törekvéseket a hazai és nemzetközi szakemberek
összefogása révén, hozzájárulva a magyarországi fintech kultúra térnyeréséhez.
A hónapról-hónapra megrendezésre kerülő 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

Elmúlt előadás

2021. március 30.

2.

A banki értékesítési robotok stakeholdereinek elemzése

Elmúlt előadás

2021. április 27.

3.

Vásároljunk vagy fejlesszünk értékesítési robotokat?

Elmúlt előadás

2021. május 25.

4.

Eredménykimutatási nézőpont, avagy az értékesítési robot beruházások megtérülése

Elmúlt előadás

2021. június 29.

5.

Változásmenedzsment: Hogyan kezeljük az új, robotkollégákat?

Elmúlt előadás

2021. július 27.

6.

Milyen (értékesítési) robot kollégákat szeretnénk?

7.

Láthatatlan Sales Robot kollégák innovációja

8.

A humanoid banki értékesítési robotok kritériumai

9.

Banki tapasztalat beágyazott értékesítési robotokkal

10.

Mechatronikai követelmények

11.

Oktató robotok vagy robotoktatók?

12.

Bankrobotika 5.0

2021. augusztus 31.
Csatlakozzon be és
legyen résztvevője a
bankszektor szellemi
innovációs
műhelyének!

2021. szeptember 28.
2021. október 26.
2021. november 30.

2021. december 14.
2022. január 25.
2022. február 22.

E-LEARNING KÉPZÉSEINK
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

1011 Budapest, Szalag utca 19.
bankarkepzo@bankarkepzo.hu
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