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Kálmán Réka2023. TAVASZI KÉPZÉSEINK
www.bankarkepzo.hu

Legtöbb képzésünkön biztosítjuk a választást a helyszínen
vagy az élő online módon történő részvétel között.

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/?utm_source=2023tavasz_szoro_fooldal&utm_medium=2023tavasz_szoro_fooldal&utm_campaign=2023tavasz_szoro_fooldal


DIPLOMAPROGRAM – BADI

BADI – Bankmenedzser Diplomaprogram
Értse meg a bank egészét, ne csak a részeit! Itt az ideje, hogy a banki működés
összefüggéseit is megismerje. Ez az a képzés, ahol összeáll a kép! 
A Budapesti Corvinus Egyetemmel közös képzésünkön 2 félév alatt egyetemi oklevelet szerezhet.

A DIPLOMAPROGRAM 10 KÖTELEZŐ TANTÁRGYA: • I. Bankpiac jellemzői és szabályozása
• II. Bankok működése, digitalizáció
• III. Banki beszámolók értelmezése, kontrolling
• IV. Fizetési forgalom és innovációk
• V. Vállalati és lakossági hitelezés
• VI. Bankmenedzsment projektfeladat 
• VII. Befektetési szolgáltatások
• VIII. Banki eszköz- és forrásmenedzsment
• IX. Kockázatkezelés
• X. Bankszimuláció

Képzés indulása:
2023. február 23.

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/diplomaprogramok-okj/badi-bankmenedzsment-kepzes?utm_source=2023tavasz_szoro_BADI&utm_medium=2023tavasz_szoro_BADI&utm_campaign=2023tavasz_szoro_BADI


DIPLOMAPROGRAM – MBT

MBT – Minősített Befektetési Tanácsadó
Az MBT képzéssel olyan értékesítési szemléletet sajátíthat el, melynek segítségével 
átfogó és személyre szabott szolgáltatást tud nyújtani ügyfeleinek! A program széleskörű 
tudást kínál a befektetési tanácsadási területen előre lépni, valamint az oda belépni 
kívánók számára egyaránt. 

2023-tól ESG-modullal bővül az MBT!

A modulok részletes tematikáját itt töltheti le.

Képzés indulása:
2023. február 21.

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=2023tavasz_szoro_MBT&utm_medium=2023tavasz_szoro_MBT&utm_campaign=2023tavasz_szoro_MBT
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/mbt-tematika?utm_source=2023tavasz_szoro_MBT_tematika&utm_medium=2023tavasz_szoro_MBT_tematika&utm_campaign=2023tavasz_szoro_MBT_tematika


DIPLOMAPROGRAM – EFA

EFA – Európai pénzügyi szaktanácsadó Képzés indulása:
2023. február 3.Az Európai pénzügyi szaktanácsadó szakirányú 

továbbképzés szak (EFA) a Budapesti Gazdasági 
Egyetem Bankárképző szakmai támogatásával 
megvalósított másoddiplomás pénzügyi-
befektetési tanácsadó képzése, amellyel 
Magyarországon egyedülálló módon egy 
egyetemi oklevél mellett az EFPA (European 
Financial Planning Association) által 
kibocsátott, nemzetközileg elismert EFA©
(European Financial Advisor) képesítés is
megszerezhető.

A tanfolyam tartalmának kialakítása és a 
vizsgasorok összeállítása a legmagasabb 
szintű nemzetközi és hazai szakmai normák 
figyelembevételével történik.

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/befektetesi-ismeretek/europai-penzugyi-szaktanacsado-ept?utm_source=2023tavasz_szoro_EFA&utm_medium=2023tavasz_szoro_EFA&utm_campaign=2023tavasz_szoro_EFA


FEBI - a következő lépcsőfok a banki karrierjében!  

DIPLOMAPROGRAM – FEBI

FEBI – ONLINE E-learning hozzáférés:
2023. januártól elkezdhető

Ha már most is bankban dolgozik, és lendítene a karrierjén vagy most szeretne belevágni: FEBI a megoldás!
Legyen jogszabályban elismert végzettsége kurzusunkkal! Szerezzen a bankszektorban elismert, gyakorlatban alkalmazható, 
magas szintű szakmai tudást 12 hónap alatt!

A Magyar Bankszövetség Bankszakmai Tanúsítványára felkészítő képzés

100% online: Tudásfókuszú e-learning tananyag + vizsgafelkészítő 
online meeting + online vizsga

2023.01.31-ig még 2022-es árakon 
jelentkezhet a 2023-ban induló csoportba!

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/e-learning/febi?utm_source=2023tavasz_szoro_FEBI&utm_medium=2023tavasz_szoro_FEBI&utm_campaign=2023tavasz_szoro_FEBI


DIPLOMAPROGRAM – VAP

VAP – Vagyon, Alap, Portfólió
A VAP a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége 
(BAMOSZ) és Bankárképző közös programja. A program célja a résztvevő 
megalapozott pénzügyi ismeretek birtokában képes legyen a befektetéskezelői 
feladatok ellátására. 

Gyakran előfordul, hogy befektetési, megtakarítási ajánlatokkal keresik meg és kellő 
szaktudás hiányában kihagyja a lehetőséget? Építsen ki minőségű  ügyfélportfóliót! 
Győzze meg ügyfeleit szakértő tudásával, hogy Önre bízzák a befektetéseiket!

A program 10 modulból épül fel (36 óra). 

Tantermi képzés indulása:
2023. február 21. 

E-learning képzés esetén:
folyamatos becsatlakozás 

Sajátítsa el a befektetések 
világának összefüggéseit a 

szakmában aktív oktatóktól! 

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/e-learning/vagyon-alap-portfolio-vap-online?utm_source=2023tavasz_szoro_VAP&utm_medium=2023tavasz_szoro_VAP&utm_campaign=2023tavasz_szoro_VAP


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:
2023. március 28. és 29.

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=2023tavasz_szoro_ESG&utm_medium=2023tavasz_szoro_ESG&utm_campaign=2023tavasz_szoro_ESG


Klímaátállás, körkörös gazdaság, energiahatékonyság

ESG

Képzés időpontja:
2023. március 3.

Új perspektívák a vállalati hitelezésben

Tudta, hogy a gazdaság sikeres ESG átállásnak egyik kulcsa a bankok vállalati hitelezésében rejlik? Haladjon a korral, ismerje 
meg a klímavédelmi szempontok vállalati hitelezésre gyakorolt hatását! 

Klímastressz teszt a gyakorlatban – workshop Képzés időpontja:
2023. április 18.

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. 

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/esg/klimaatallas-korkoros-gazdasag-energiahatekonysag-uj-perspektivak-a-vallalati-hitelezesben?utm_source=2023tavasz_szoro_klimaatallas&utm_medium=2023tavasz_szoro_klimaatallas&utm_campaign=2023tavasz_szoro_klimaatallas
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/kockazatkezeles/klimastressz-teszt-a-gyakorlatban-workshop?utm_source=2023tavasz_szoro_klimastressz&utm_medium=2023tavasz_szoro_klimastressz&utm_campaign=2023tavasz_szoro_klimastressz


CERTIFIED ESG ANALYST (CESGA®)

ESG

2023. év vizsgaidőpontjai: március 17., 
június 30., szeptember 29. és december 15.

Az ESG-szempontok beépítése az elemzői munkába
fontosabb, mint valaha!

Az angol nyelvű képzésen megszerzett készségekkel nemzetközi szinten is megállja a helyét! 

Elsősorban befektetéselemzők, portfóliómenedzserek, vagyonkezelők számára ajánljuk, továbbá nagyvállalati ügyfelekkel 
foglalkozók, bankok befektetői kapcsolataiért, éves jelentések készítéséért felelősek részére. 

• Globálisan egységes, 100% online tananyag.
• 6 hónapos e-learning hozzáférés. 
• Több mint 3500 Certified ESG Analyst®

Holder a világban 10 év alatt!
• Az EFFAS szervezet által kiadott,

világszerte elismert végzettség! 

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/befektetesi-ismeretek/tarsadalmilag-felelos-befektetesek-es-szabalyozasuk-esg?utm_source=2023tavasz_szoro_CESGA&utm_medium=2023tavasz_szoro_CESGA&utm_campaign=2023tavasz_szoro_CESGA
https://effas.com/certificate-holders/cesga-holders-list/


Képesített követeléskezelő képzés

A program a lakossági és vállalati ügyfélkörből származó valós példák alapján 
mutatja be a követeléskezelés, behajtás jó gyakorlatát, egyben a tevékenység 
szabályozási, jogi, etikai hátterét is ismertetve.

A képzés a Magyar Követeléskezelők és Üzleti
Információt Szolgáltatók Szövetségével közös
programként valósul meg.

A gyakorlati információk, tapasztalatok
megosztása, az esetek tanulságainak közös
feldolgozása nemcsak a követeléskezelő
szervezetek, de a banki munkatársak,
vállalati követeléskezelők munkáját is segíti! 

KÖVETELÉSKEZELÉS

Képzés időpontja:
2023 február-május,
pénteki napokon, 12 alkalom

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/hitelezes/kepesitett-koveteleskezelo-kepzes?utm_source=2023tavasz_szoro_koveteleskezelo&utm_medium=2023tavasz_szoro_koveteleskezelo&utm_campaign=2023tavasz_szoro_koveteleskezelo


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

• 2023. április 18.  |   Vállalati konszolidált beszámolók elemzése

• 2023. április 26. |   Agrárfinanszírozás speciális kérdései

HITELEZÉS

Képesített vállalati hitelelemző   
A hitelezésben mindig van kockázat. A háromnapos képzés során a hitelek
előkészítése, majd nyomon követése során felismerhető kockázatokra hívják
fel a figyelmet az előadók, gyakorlati példákon keresztül – kitérve a 
szabályozási elvárásokra, a jó gyakorlatra.

Képzés időpontjai:
2023. márc. 14., 21. és 28.

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/hitelezes/vallalati-konszolidalt-beszamolok-elemzese?utm_source=2023tavasz_szoro_konszolidalt_besz&utm_medium=2023tavasz_szoro_konszolidalt_besz&utm_campaign=2023tavasz_szoro_konszolidalt_besz
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/hitelezes/agrarfinanszirozas-specialis-kerdesei?utm_source=2023tavasz_szoro_agrarfinansz&utm_medium=2023tavasz_szoro_agrarfinansz&utm_campaign=2023tavasz_szoro_agrarfinansz
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/hitelezes/kepesitett-vallalati-hitelelemzo?utm_source=2023tavasz_szoro_vallalati_hitel&utm_medium=2023tavasz_szoro_vallalati_hitel&utm_campaign=2023tavasz_szoro_vallalati_hitel


TREASURY

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

Képzés időpontjai
2023. április 19. és 26.
2023. május 3.

• 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=2023tavasz_szoro_kep_treasury&utm_medium=2023tavasz_szoro_kep_treasury&utm_campaign=2023tavasz_szoro_kep_treasury


Távoli ügyfél-átvilágítás, online szerződéskötés
A kurzusunkon ismertetjük az online megoldásokkal történő ügyfélszerződésekkel
kapcsolatban leggyakrabban felmerülő technikai-jogi kérdéseket, elsősorban
a hitelintézeti szektorra vonatkozóan. 

BANKSZAKMA

Képzés időpontja:
2023. május 18.

A képzés tematikája:

• Modul 1. - Általános áttekintés, az online szerződéskötés célja, hatása, előnyei
• Modul 2. - Az online szerződéskötés módja, biztonsága, hitelessége, megfelelősége
• Modul 3. - Az online szerződéskötés folyamatba illesztése, bevezetése
• Modul 4. - A személyes- és titok körébe sorolt adatok kezelése az online hitelezés során

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.

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/hitelezes/online-hitelezes?utm_source=2023tavasz_szoro_online_hitelezes&utm_medium=2023tavasz_szoro_online_hitelezes&utm_campaign=2023tavasz_szoro_online_hitelezes


KOCKÁZATKEZELÉS

Rating, scoring modellek - módszertanok 
és jogszabályi követelmények a gyakorlatban

Képzés időpontja
2023. április 18.

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/scoring-es-rating-modellek?utm_source=2023tavasz_szoro_rating_scoring&utm_medium=2023tavasz_szoro_rating_scoring&utm_campaign=2023tavasz_szoro_rating_scoring
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/kockazatkezeles/scoring-es-rating-modellek?utm_source=2023tavasz_szoro_rating_scoring&utm_medium=2023tavasz_szoro_rating_scoring&utm_campaign=2023tavasz_szoro_rating_scoring


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=2023tavasz_szoro_elearning&utm_medium=2023tavasz_szoro_elearning&utm_campaign=2023tavasz_szoro_elearning


• 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=2023tavasz_szoro_elearning_treasury&utm_medium=2023tavasz_szoro_elearning_treasury&utm_campaign=2023tavasz_szoro_elearning_treasury
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/e-learning/bovitett-bazeli-tokeszabalyozas?utm_source=2023tavasz_szoro_elearning_basel&utm_medium=2023tavasz_szoro_elearning_basel&utm_campaign=2023tavasz_szoro_elearning_basel
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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=2023tavasz_szoro_fooldal&utm_medium=2023tavasz_szoro_fooldal&utm_campaign=2023tavasz_szoro_fooldal
https://www.facebook.com/bankarkepzo/
https://www.linkedin.com/company/375201/?trk=tyah&trkInfo=idx%3A2-2-5%2CtarId%3A1424356590270%2Ctas%3Aitcb

