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Csatlakozzon egy nyerő csapathoz!  

Próbálja ki magát bankvezérként egy menedzsment csapat részeként, és 
segítse bankját győzelemre! 

Csatlakozzon publikus bankszimulációs játékunkhoz, vagy kérjen ajánlatot egy 

Önöknél megrendezendő játékra, amelyben önálló bankok működését 

szimulálva beletanulhat a pénzügyi menedzsment, kockázatkezelés és 

likviditásmenedzsment témáiba. 

Ismertető  

Az 1988-ban alapított Nemzetközi Bankárképző Központ Magyarország piacvezető banki 
tanácsadó, képző és kutató intézménye. 

1992 óta nagy sikerrel alkalmazzuk az Európa szerte elismert és bevált bankszimulációs 

tréningeket, melyek során a résztvevők egy szimulált európai közép méretű bank 

vezetőiként valós menedzsment problémákkal szembesülnek, és a kialakított stratégiával 

összhangban lévő komplex üzleti döntéseket kell meghozniuk egy versenyző piaci 

környezetben. A résztvevők döntéseik hatásairól és eredményeiről azonnali visszajelzést 

kapnak, azok következményeit rögtön láthatják és elemezhetik a trénerek segítségével. 

Az egyes döntések közötti előadások segítenek az összefüggések átlátásában, és az 

előadáson elhangzott ismereteket a játékosok a szimuláció során rögtön alkalmazhatják a 

gyakorlatban is.  

Az utóbbi években jelentősen módosultak a 

piaci viszonyok, és a szabályozói környezet is 

megváltozott, emiatt a Bankárképző 2008-ra 

egy teljesen új bankszimulációs szoftvert 

fejlesztett ki, melyet azóta is folyamatosan 

aktualizál.  

A szimuláció alapvető hangsúlya mindig is a 

bank három legfontosabb működési alapjának 

bemutatása. Ezek felölelik a likviditás- és 

eszköz-forrás menedzsment működésének 

ismertetését, az optimális szavatoló tőke 

szintjének biztosítását és banküzemi 

hatásainak elemzését, valamint a fenntartható 

jövedelmezőség biztosításának trükkjeit a 

kockázati- és transzferárazás ismereteinek 

átadásával. Emellett a szimuláció megérteti a Bázel II-es ajánlás óta elérhető fejlett 

tőkeszámítási módszertanok működési elvét, valamint nagy hangsúlyt fektet a 

hitelkockázat menedzsment mindennapjaira, a scorecardok fejlesztésének 

hatáselemzésére. 

A Bázeli új tőkeszabályozások megjelenése arra kényszerítették a bankok vezetőit, hogy 

nagyobb hangsúlyt fektessenek a kockázatkezelésre, illetve az elmúlt évtized bankválságai 

is rávilágítottak a kockázatkezelés jelentőségére.  
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A kifejlesztett új szoftver lehetőséget ad arra, hogy a 

résztvevők átlássák és megértsék a Bázeli 

szabályozás lényegét, és ennek megfelelően olyan 

üzleti stratégiát alakítsanak ki, amely kellő 

kockázattudatossággal párosul. A különböző 

tőkeszámítási és kockázatkezelési eljárások közötti 

választási lehetőségek beépítésre kerültek az új 

szimulációs rendszerbe, lehetőség van például a 

hitelkockázat esetén a sztenderd módszer és az IRB 

közötti választásra, valamint az új kockázati elem, a működési kockázat kezelésének 

különböző módjai – az egyszerűbb bruttó jövedelem alapú számításoktól egészen a 

veszteségalapú fejlett módszerekig – is megjelennek a játék során.  

A program olyan termékeket és szolgáltatásokat fed le, melyek a legtöbb “univerzális” 

bankban megtalálhatók. A résztvevők alkalmazhatnak többek között pl. retail hitelkártyákat, 

vagy projektfinanszírozást is. A játékosok ezáltal egy olyan bankpiacon tevékenykedhetnek, 

amely tükrözi az aktuális piaci trendeket. Így a résztvevők valóság közeli, aktuális 

bankmenedzsment feladatokkal szembesülnek a tréning során.  

A szimuláció a megrendelői igényeknek megfelelően testre szabható, az egyes üzleti 

szegmensek mérete, fontossága kialakítható. Ennek megfelelően van lehetőség 

egytermékes (pl. hitelkártya menedzsment) szimulációtól, a retail bankon keresztül a 

projekteket finanszírozó univerzális európai nagybanki bank működésének szimulálására is. 

A program elemei  

Programunk három fő pillére: 

 

 

 

 

 

 

 Aktív csapatmunka - a résztvevők csapatokat alakítanak ki, melyek egy-egy bankot 

vezetnek. A csapattagoknak különböző menedzsment feladatokat ellátva, de igazi team-

munkában együttműködve kell magas jövedelmezőségű, stabil bankot létrehozniuk a 

tréning során. Az aktív csapatmunka elősegíti a különböző területeken dolgozó kollégák 

közötti hatékony kommunikáció fejlesztését is, egymás nézőpontjának jobb megértését.  

 A banki pénzügyi menedzsment alapelveinek áttekintése a döntéstámogató 

konzultációkon és a csapatdöntések eredményeinek elemzésén keresztül. Részletes 

üzleti jelentés áll rendelkezésre, amely a mérleg és eredménykimutatás adatain 

túlmenően az egyes portfóliókról is részletes képet nyújt, az adott portfóliórészt érintő 

kockázati és üzleti tényezőket bemutatva. 

 Számítógéppel támogatott szimulációs program, amely lehetővé teszi az ismeretek 

gyakorlati alkalmazását, döntések meghozatalát egy szimulált banki környezetben. A 

hallgatók a saját döntéseik eredményét elemezhetik ki, legyen annak hatása pozitív vagy 

negatív, a saját hibáikat korrigálhatják. 

Bank- 

menedzsment 
Csapatmunka Szimuláció 
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Célcsoport  

 

A FinSim tréninget ajánljuk mindazoknak, akik 

 banki középvezetőként egy-egy banki 

üzleti területet vezetnek, és szeretnék 

jobban megismerni a bank pénzügyi 

stratégiáját 

 banki fiókvezetőknek, illetve vállalati/ KKV 

üzletágvezetőknek 

 valamely pénzügyi intézmény eszköz-

forrás portfoliójának kezelésében 

működnek közre 

 intézményük stratégiájának értékeléséért és tervezéséért felelősek  

 szeretnék jobban megismerni és átlátni egy tipikus pénzügyi intézmény működését 

 szenior tanácsadóként tevékenykednek a pénzügyi szolgáltatási iparágban 

 pénzügyi intézményi tehetséggondozó programok résztvevői, hogy átfogó jelleggel 

megismerhessék azt a szektort, annak minden területét, amelyben tevékenykednek 

 

A program célja  

 

 Csapatépítés: a csoportokon belüli munkán, a csoportok közötti kommunikáción, a 

csoporton belüli konszenzuskeresésen keresztül. 

 A döntések hatásainak felmérése: a szimulált bank eredményeivel való 

szembesülésen, a döntések korlátainak és a versenytársakkal szembeni optimális 

lépések felmérésén keresztül.  

 A saját bankkal, stratégiájával való azonosulás: a saját bank piaci helyzetének 

bemutatásán, megbeszélésén, a saját felelősség tudatosításán keresztül. 

 A banküzem működésének megismerése valós banki helyzeteken, a szimulációs 

döntéseken és a döntéstámogató előadásokon, megbeszéléseken keresztül. 

 

A FinSim tréning kiválóan beilleszthető a banki karrier programokba illetve vezetőfejlesztő 

programokba, mert a munkatársak elméleti szakmai ismereteinek gyakorlatba való 

átültetését segíti elő és széles rálátást biztosít a bank egészének működésére és a 

menedzsment típusú döntésekre, ezáltal fejlesztve a vezetői készségeiket. A tréning 

elősegíti a különböző területen dolgozó munkatársak közötti kommunikációt, valamint 

egymás területeinek jobb megismerését is, és hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevők 

hatékonyan tudjanak együttműködni a döntéshozatali folyamat során. 
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Fő témakörök  

Az egyes kiemelt témakörök esetén döntéstámogató előadások segítik a hallgatókat a 

minél pontosabb döntések meghozatalában. Az oktatók minden ilyen rövid előadáson a 

szimulációból vett példákon keresztül mutatják be, hogy egyes döntéseknek a vizsgált témát 

érintve milyen hatásai voltak és mi volt az optimális stratégia, amit követni érdemes. Így a 

szimulációs program végére a csoportok döntése teljességgel illeszkedhet az általuk 

megfogalmazott stratégiához, és minden bank növelni lehet képes részvényárfolyamát, 

tulajdonosi értéket teremtve. 

 

A FinSim szimuláció sokrétűsége mellett az alábbi témakörökre fókuszálva mutatja be az 

intézmény működését: 

 Likviditás tervezés és kamatkockázat menedzsment 

 Hitel- és betéti piacok 

 Stratégiai tervezés versenyző piaci környezetben 

 Hitelkockázat kezelés és szabályozói tőke 

 Banki és termék szintű jövedelmezőség 

A tréning keretében a résztvevők a klasszikus banki működés mellett megismerhetik a 

kamat- és deviza swapok alkalmazását, amely a banki könyvi kamatkockázat és 

devizakockázat kezelését teszi lehetővé. A résztvevők elsajátíthatják az eszköz-forrás 

menedzsment és a banki likviditás tervezés alapjait is. 

A pontos döntések meghozatalához tervezői eszközök állnak a résztvevők rendelkezésére. 

A likviditástervező segéd a bázispozíció megadásával segíti a hallgatót, amihez neki a 

megfelelő tervezett kihelyezéseket és finanszírozásokat kell megtervezni, ennél fogva lesz 

racionális a döntése. A tőketervező munkalap a választott tőkeszámítási módszertannak 

megfelelő módszerrel, szintén a bázispozícióból kiindulva segít a tőkemegfelelés 

meghatározásában, így a tőkekibocsátás szintje tervezhetővé válik. A jövedelmezőség 

tervezését ROA-felbontás, illetve termékszintű kockázati jövedelmezőségi tervezői segéd 

segíti (termékszintű RORAC-kalkulátor és árazási tervező). 
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Trénerek  

 

A program vezető trénere Öcsi Béla, a Bankárképző vezérigazgató-

helyettese, aki a több mint tíz éves szimulációs tapasztalata mellett 

stratégiai és kockázatkezelési tanácsadói tapasztalatára alapozva 

vezeti végig a hallgatókat a programon. Munkáját a Bankárképző 

tapasztalt, a bankpiacot átlátó, jelentős tréneri tapasztalattal 

rendelkező tanácsadói segítik. 

 

 

A program kialakítása  

A FinSim tréning lebonyolítható mind magyar, mind angol nyelven és a szoftver könnyedén 

testre szabható az egyedi banki igényeknek megfelelően. A tréning hatékonyságának 

növelése érdekében olyan egyénre szabott képzési programot tudunk kialakítani, amely 

mind a banki szervezet céljaihoz, mind pedig a résztvevők hátteréhez illeszkedik. Az induló 

bankmérleg, az alkalmazott makroszcenárió, az elérhető termékek köre mind illeszkedhet a 

megrendelő elképzeléséhez. 

A FinSim böngészőből elérhető program, minden eszközön működőképes technológiát 

alkalmaz. Nincsen megkötés böngészőre vagy eszközre való tekintettel, desktopon, 

laptopon, tableten, esetleg nagyobb kijelzős mobiltelefonon is játszható, legyen az bármilyen 

típusú. 

A program időbeosztása  

A résztvevők a játék első lépéseként megalapítják bankjukat és meghatározzák az általuk 

követni kívánt banki stratégiát. A tréning során összesen 4 komplex döntést kell meghozniuk 

a hallgatóknak, melyek egy-egy negyedévre vonatkoznak. A döntések között olyan 

döntéstámogató előadásokat hallgatnak, amelyek segítenek megérteni a banki működés 

összefüggéseit. Az előadások célja, hogy a résztvevők olyan hasznos információkat 

kapjanak, melyeket azonnal ki is próbálhatnak a gyakorlatban a szimuláció során.  

A döntési fordulók végén a játékosoknak számítógépes felületen kell felvinni döntéseiket, 

amelyeket a Bankárképző a szimulációs szoftver segítségével integráltan értékel. A 

résztvevő játékosok mint bankok minden döntést követően megkapják a negyedéves 

jelentést, amely képet ad az általuk hozott döntések hatásáról és bemutatja a versenytársak 

helyzetét is.  

 

A játék negyedik fordulóját követően a csapatok részt vesznek az év végi közgyűlésen, mely 

során be kell mutatniuk és értékelniük kell a bankjuk teljesítményét az év elején kialakított 

stratégiához képest.  
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Budapesti Corvinus Egyetem 

Erste Bank 

K&H Bank 

Magyar Nemzeti Bank 

MKB Bank 

OTP Bank 

Raiffeisen Bank 

Raiffeisen International 

Egy tipikus 2 napos képzés esetén a program a következő: 

ÓRAREND 
  1. NAP   2. NAP 

  7:30 
Reggeli 

8:30 
Hitelkockázat és tőke. 
2. döntés értékelése 

9:00 
Bevezetés, bankpiacok és bankok 

működése. 
Bevezetés a FinSim szimulációba 

10:00 

3. döntés 
11:00 

1. döntés 
12:00 

Ebéd 

13:00 
Ebéd 

13:00 Jövedelmezőség 
3. döntés értékelése 

14:00 Likviditás és termékportfólió-
menedzsment 

1. döntés értékelése 

14:00 
4. döntés 

15:00 A magyar bankpiac számokban, kitekintés 

15:30 

2. döntés 

15:30 4. döntés értékelése 

16:00 Felkészülés a FinSim bankok közgyűlésére 

16:30 FinSim bankok közgyűlései 

17:00 Hazautazás 

 
 

18:00 Döntés leadása, Vacsora  
 

 

A szimulációt kibővített tartalommal (SWAP piacok elemzése, ALM, termékjövedelmezőség-

tervezés, 6 döntési kör) le lehet bonyolítani 3 napos keretben, vagy csökkentett előadás- 

és döntési tartalommal, csak 3 döntéssel, akár egy 1 napos kurzus keretében is (bár ez 

utóbbi esetben azonban nincs lehetőség minden egyes kiemelt területre fókuszálni). 

A kurzus alkalmas on-site tréning megtartására is, ilyenkor a kurzus tartalomtól függően 4-6 

darab, heti egyszeri félnapos alkalomban kerül megrendezésre, és a döntések 

meghozataléra a csapatok megfelelő határidőt kapnak. 

Referenciák      További információk: 

  

Öcsi Béla 

Vezérigazgató-helyettes 

bocsi@bankarkepzo.hu  

+36 20 989 06 47 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt 

1011 Budapest, Szalag u 19. 
06 (1) 2240-700 
bankarkepzo@bankarkepzo.hu  
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