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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. A kilenc modul részletes tematikáját itt töltheti le.

DIPLOMAPROGRAM – CEFA | EFFAS

CEFA (EFFAS) – Befektetés-elemzői 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:
2022. szeptember 15.

Érdekli, hogy milyen karrierutat járhat be, 
illetve milyen készségeket szerezhet a CEFA
képzés elvégzésével?

Itt érheti el összefoglaló FACTSHEETÜNKET!

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/cefa-info-keres?utm_source=szoro_2022osz_cefa_tematika&utm_medium=szoro_2022osz_cefa_tematika&utm_id=szoro_2022osz_cefa_tematika
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/befektetesi-ismeretek/effas?utm_source=szoro_2022osz_cefa&utm_medium=szoro_2022osz_cefa&utm_campaign=szoro_2022osz_cefa
https://www.bankarkepzo.hu/images/files/2022/CEFAfactsheet.pdf


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.

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.

Tantermi képzés indulása:
2022. szeptember 20. 

E-learning képzés esetén:
folyamatos becsatlakozás 

A VAP képzés 2022-ben
még ÁFA-mentes!

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/e-learning/vagyon-alap-portfolio-vap-online?utm_source=szoro_2022osz_vap&utm_medium=szoro_2022osz_vap&utm_campaign=szoro_2022osz_vap


DIPLOMAPROGRAM – 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. 

A hét modul részletes tematikáját itt töltheti le.

Képzés indulása:
2022. október 4.

NEMZETKÖZI TANÚSÍTVÁNY

A képzés sikeres elvégzésével a hallgatók
megszerzik az EFPA által kibocsátott EIP©

(European Investment Practitioner) képesítést.

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/befektetesi-ismeretek/mbt?utm_source=szoro_2022osz_mbt&utm_medium=szoro_2022osz_mbt&utm_campaign=szoro_2022osz_mbt
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/mbt-tematika?utm_source=szoro_2022osz_mbt_tematika&utm_medium=szoro_2022osz_mbt_tematika&utm_campaign=szoro_2022osz_mbt_tematika


Szerezze meg a Hpt-ben elismert végzettséget FEBI-online kurzusunkkal és lépjen 
előre a banki ranglétrán! 

A képzés végére átlátják a banküzem működését, a hitelezési folyamatokat annak 
elejétől a végéig és jól kiigazodnak a befektetési termékek között is. 

DIPLOMAPROGRAM – FEBI

FEBI - ONLINE E-learning hozzáférés:
2022. júliustól már elérhető 
2022. októberig becsatlakozhat 

• A 12 hónapos program 5 modulból épül fel

• Olvasmányos tananyag és gyakorlatorientált videók készítik fel a sikeres vizsgákra

• Saját időbeosztásban tanulhat

• Nincs bemeneti feltétel

• A vizsgák előtt online vizsgafelkészítő

A Magyar Bankszövetség Bankszakmai Tanúsítványára felkészítő képzés

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/e-learning/febi?utm_source=szoro_2022osz_febi&utm_medium=szoro_2022osz_febi&utm_id=szoro_2022osz_febi


BADI - Bankmenedzser Felkészítő Kurzus

DIPLOMAPROGRAM – BADI

BADI – Posztgraduális Bankmenedzser
Diplomaprogram

A Bankárképző és a Budapest Corvinus Egyetem együttműködésében 
a megújult programban 2023 februártól újabb évfolyam indul.
Mindössze két félév alatt sajátíthatja el azt a tudást, amivel 
sikeres bankmenedzser lehet.

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

Azok számára, akik úgy érzik, hogy nem rendelkeznek kellő előképzettséggel a
diplomaprogram sikeres elvégzéséhez, egy folyamatosan elérhető e-learning felkészítő kurzust állítottunk össze.

E-learning hozzáférés:
2022 szeptemberétől

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/diplomaprogramok-okj/badi-bankmenedzser-felkeszito?utm_source=szoro_2022osz_badi_felkeszito&utm_medium=szoro_2022osz_badi_felkeszito&utm_campaign=szoro_2022osz_badi_felkeszito
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/diplomaprogramok-okj/badi-bankmenedzsment-kepzes?utm_source=szoro_2022osz_badi&utm_medium=szoro_2022osz_badi&utm_campaign=szoro_2022osz_badi
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/diplomaprogramok-okj/badi-bankmenedzsment-kepzes?utm_source=szoro_2022osz_badi&utm_medium=szoro_2022osz_badi&utm_campaign=szoro_2022osz_badi


ESG tanácsadó képzés

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.

ESG

Képzés időpontjai:
2022. október 4. és 5.

A JÖVŐ A ZÖLD PÉNZÜGYEKÉ!
Legyen az elsők között, aki szakértővé válik a magyar piacon!

Nemzetközi ESG tanácsadó 
tanúsítvány

10% KEDVEZMÉNYT
nyújtunk a Bankárképzőben végzett

BADI, CEFA (EFFAS), MBT, VAP és EPT
alumni tagjainak.

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/befektetesi-ismeretek/esg-tanacsado-kepzes?utm_source=2021osz_esg&utm_medium=2021osz_esg&utm_campaign=2021osz_esg
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/befektetesi-ismeretek/esg-tanacsado-kepzes?utm_source=szoro_2022osz_esg&utm_medium=szoro_2022osz_esg&utm_campaign=szoro_2022osz_esg


Klímastressz teszt a gyakorlatban – workshop

ESG

Képzés időpontja:
2022. szeptember 27.

A klíma- azon belül is az átállási kockázatok kezelése egyre többször kerül szóba,
egyrészt a szabályozói elvárások (például az MNB 5/2021. sz „Zöld ajánlása"),
másrészt az energiaárak emelkedése kapcsán. 

Bár kezd általánossá válni az elvárás, hogy az átállási kockázatok mérésére stressz teszteket
kell végezni (ez már az új CRD/CRR tervezetbe is bekerült), annak módszertana, gyakorlata
még kialakulatlan. A központi bankok által végzett stressz tesztek általában makro
szemléletűek, emiatt nehéz őket lefordítani a banki stressz tesztek során megszokott
PD paraméterre.

Mi a workshop során ezzel szemben egy könnyen alkalmazható, mikro
szemléletű tesztet mutatunk be, ami a már megszokott PD paramétert
mozgatja, mind elméletben, mind pedig gyakorlati példákon keresztül.

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/kockazatkezeles/klimastressz-teszt-a-gyakorlatban-workshop?utm_source=szoro_2022osz_klimastressz&utm_medium=szoro_2022osz_klimastressz&utm_id=szoro_2022osz_klimastressz


A Monte Carlo szimuláció használata

BEFEKTETÉSEK

Képzés időpontjai
2022. november 7., 14., 21. és 28.

A kurzus célja, megismertetni a résztvevőkkel a Monte Carlo szimuláció 
módszert és használatát a pénzügyi elemzésekben és üzleti döntésekben.

A kurzust sikerrel elvégzők képessé válnak önállóan számítógépes szimulációs kísérleteket végezni, ezek eredményeiből 
hisztogramokat előállítani, meghatározni a becslésük konfidenciaintervallumát. Remélhetőleg a hallgatók nyitottabbá 
válnak a numerikus matematikai módszerek, így mindenekelőtt a számítógépes szimuláció alkalmazására a gazdasági 
problémák elemzésénél.

FŐBB TÉMAKÖRÖK:
• technikai alapok (átlag, szórás, eloszlások, hisztogram készítés, véletlenszám generálás, VBA függvények írása)
• fix kamatozású vs változó kamatozású hitelek  (kamatswap, változó kamatozású betét)
• az  eszközarányos árbevétel és az árbevétel arányos nyereség ingadozásainak hatása a részvényesek és hitelezők

jövedelmére eltérő eladósodottsági szintek mellett
• beruházás, termelés, árbevétel szimuláció, az eladósodottság alakulása, készletszimuláció
• kötvényportfólió pénzáramlása (CF), részvényportfólió szimulációja, társasjáték szimuláció
• árfolyamalakulások szimulációja

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/befektetesi-ismeretek/a-monte-carlo-szimulacio-hasznalata?utm_source=szoro_2022osz_montecarlo&utm_medium=szoro_2022osz_montecarlo&utm_id=szoro_2022osz_montecarlo


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!

KÖVETELÉSKEZELÉS

Idén még több gyakorlati
résszel bővítjük a programot!

Képzés időpontja:
2022 szeptember-december, 
pénteki napokon, 12 alkalom

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/hitelezes/kepesitett-koveteleskezelo-kepzes?utm_source=szoro_2022osz_kkk&utm_medium=szoro_2022osz_kkk&utm_id=szoro_2022osz_kkk


Pénzügy és gazdaság – holisztikus áttekintés jogászoknak

Online hitelezés – a távoli ügyfélátvilágítás és szerződéskötés
A kurzuson ismertetjük az online megoldásokkal történő ügyfélszerződésekkel 
kapcsolatban leggyakrabban felmerülő technikai-jogi kérdéseket, elsősorban a 
hitelintézeti szektorra vonatkozóan. 

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.

BANKSZAKMA

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. 

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

Képzés időpontjai:
2022. okt. 28., 
2022. nov.  4., 11., 25.
és 2022. dec. 2.

Képzés időpontja:
2022 őszén

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/bankszakmai-ismeretek/penzugy-es-gazdasag-jogaszoknak-erthetoen?utm_source=szoro_2022osz_penzugy_gazdasag&utm_medium=szoro_2022osz_penzugy_gazdasag&utm_campaign=szoro_2022osz_penzugy_gazdasag
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/hitelezes/online-hitelezes?utm_source=szoro_2022osz_online_hitelezes&utm_medium=szoro_2022osz_online_hitelezes&utm_campaign=szoro_2022osz_online_hitelezes


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

• 2022. november 8.  |   Vállalati konszolidált beszámolók elemzése

• 2022. november 14.  |   Agrárfinanszírozás speciális kérdései

• 2022. december 1.|   Biztosítékok a hitelezésben, biztosítékok
alkalmazásának lehetőségei, kockázatai

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:
2022. okt. 5., 12. és 19.

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/hitelezes/vallalati-konszolidalt-beszamolok-elemzese?utm_source=szoro_2022osz_konszolidaltbesz&utm_medium=szoro_2022osz_konszolidaltbesz&utm_id=szoro_2022osz_konszolidaltbesz
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/hitelezes/agrarfinanszirozas-specialis-kerdesei?utm_source=szoro_2022osz_agrarfinansz&utm_medium=szoro_2022osz_agrarfinansz&utm_campaign=szoro_2022osz_agrarfinansz
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/hitelezes/biztositekok-a-hitelezesben-biztositekok-alkalmazasanak-lehetosegei-kockazatai?utm_source=szoro_2022osz_biztositekok&utm_medium=szoro_2022osz_biztositekok&utm_campaign=szoro_2022osz_biztositekok
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/hitelezes/biztositekok-a-hitelezesben-biztositekok-alkalmazasanak-lehetosegei-kockazatai?utm_source=szoro_2022osz_biztositekok&utm_medium=szoro_2022osz_biztositekok&utm_campaign=szoro_2022osz_biztositekok
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/hitelezes/kepesitett-vallalati-hitelelemzo?utm_source=szoro_2022osz_kep_hitelelemzo&utm_medium=szoro_2022osz_kep_hitelelemzo&utm_campaign=szoro_2022osz_kep_hitelelemzo


A CRR 3 és a CRD VI várható változásai
Jelentős változások várhatók az Európai Unió banki szabályozásában, ami érinti
a sztenderd és a fejlett tőkekövetelmény számítási módszereket használó hitelintézeteket is. 

Fontos újdonság, hogy a fejlett módszert alkalmazóknak az új sztenderd módszer szerint is ki kell számítaniuk a 
tőkekövetelményt. A képzés teljeskörű és aktuális ismeretet ad a várható változásokról, ami jelentős segítséget
nyújt a hatékony felkészüléshez.

KOCKÁZATKEZELÉS

Képzés időpontjai:
2022. október 18.

PD, LGD paraméterbecslés gyakorlat
Ismerje meg az iparági sztenderdnek számító megoldásokat és a felügyeleti
elvárásokat a kockázati paraméterbecslések területén! Tanfolyamunkon
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.

Képzés időpontjai
2022. október 13. és 20.

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/kockazatkezeles/a-crr-3-es-a-crdvi-varhato-valtozasai?utm_source=szoro_2022osz_crr3crdvi&utm_medium=szoro_2022osz_crr3crdvi&utm_id=szoro_2022osz_crr3crdvi
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/kockazatkezeles/pd-lgd-parameterek-becslesi-gyakorlata?utm_source=szoro_2022osz_pd_lgd&utm_medium=szoro_2022osz_pd_lgd&utm_campaign=szoro_2022osz_pd_lgd


TREASURY

Képesített treasury szakértő képzés
A kurzus célja, hogy versenyképes, naprakész ismereteket biztosítson
a vállalati és a banki treasury területén.

Képzés időpontjai
2022. november 9., 16. és 23.

• 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.

A képzés során megszerzett ismeretek alapján a hallgatók

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/treasury/kepesitett-treasury-kepzes?utm_source=szoro_2022osz_kep_treasury&utm_medium=szoro_2022osz_kep_treasury&utm_id=szoro_2022osz_kep_treasury


Képesített bankbiztonsági specialista
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.

BANKBIZTONSÁG, COMPLIANCE

Vállalati compliance hatékony működtetése Képzés időpontjai:
2022. nov. 10., 17. és 24.

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.

Képzés időpontjai:
2022. nov. 15., 22. és 29.

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/bankbiztonsag/kepesitett-bankbiztonsagi-specialista?utm_source=szoro_2022osz_bankbizt&utm_medium=szoro_2022osz_bankbizt&utm_campaign=szoro_2022osz_bankbizt
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/kockazatkezeles/vallalati-compliance-hatekony-mukodtetese?utm_source=szoro_2022osz_vall_compliance&utm_medium=szoro_2022osz_vall_compliance&utm_campaign=szoro_2022osz_vall_compliance


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.

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

Képzés időpontja:
2022 őszén

A képzésen való részvétel esetén az ISACA 
álatal elismert CPE pont szerezhető!

A képzéssel szerezhető CPE pontok száma: 3,5 pont

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/it-digitalizacio/banki-it-projekt-menedzser?utm_source=szoro_2022osz_it_projektm&utm_medium=szoro_2022osz_it_projektm&utm_campaign=szoro_2022osz_it_projektm


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=szoro_2022osz_elearning_kepzesek&utm_medium=szoro_2022osz_elearning_kepzesek&utm_id=szoro_2022osz_elearning_kepzesek


• 23,5 órás képzés, 6 hónapig elérhető tananyag
• A kurzus moduljai egyben vagy külön-külön is felvehetőek:

• A CRR2 változó szabályai I. rész
• A CRR2 változó szabályai II. rész

• Bevezetés a bázeli tőkeszabályozás világába
• Hitelkockázati tőkekövetelmény számítása a 

belső minősítésen alapuló módszer (IRB) szerint

Kényelmesen, saját tempójában sajátíthatja el a tananyagot részletes 
oktatóvideók és gyakorló feladatok segítségével. 

E-LEARNING KÉPZÉSEINK

• 17,5 órás képzés, 6 hónapig elérhető tananyag
• A kurzus moduljai egyben vagy külön-külön is felvehetőek:

TREASURY SZAKÉRTŐ

• Kamatkockázat kezelése
• Commodity ügyletek a treasuryben

• Hogyan működik a treasury?
• Devizapoziciók kezelése a treasuryben
• Cash pool működése a gyakorlatban

BŐVÍTETT BÁZELI TŐKESZABÁLYOZÁS
Akár már ma elkezdheti!

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/e-learning/treasury-szakerto-e-learning?utm_source=szoro_2022osz_elearning_treasury&utm_medium=szoro_2022osz_elearning_treasury&utm_id=szoro_2022osz_elearning_treasury
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/e-learning/bovitett-bazeli-tokeszabalyozas?utm_source=szoro_2022osz_elearning_bovitettbazel&utm_medium=szoro_2022osz_elearning_bovitettbazel&utm_id=szoro_2022osz_elearning_bovitettbazel


K
ál

m
án

 R
ék

a

1011 Budapest, Szalag utca 19.

bankarkepzo@bankarkepzo.hu

+36 1 224 0700

www.bankarkepzo.hu

/bankarkepzo

/bankarkepzo-itcb

http://www.bankarkepzo.hu/?utm_source=szoro_2022osz_honlap&utm_medium=szoro_2022osz_honlap&utm_id=szoro_2022osz_honlap
https://www.facebook.com/bankarkepzo/
https://www.linkedin.com/company/375201/?trk=tyah&trkInfo=idx%3A2-2-5%2CtarId%3A1424356590270%2Ctas%3Aitcb

