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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.

Tantermi képzés indulása:
2022. február 22.

E-learning képzés esetén:
folyamatos becsatlakozás

A kilenc alkalmas képzés során elismert szakemberek segítenek megérteni és átlátni mind az elméleti, mind a gyakorlati
hátteret. Egyedülálló módon nálunk a teljes képzést elvégezheti az otthona kényelméből, és az online konzultáción
lehetősége lesz személyesen is feltenni a kérdéseit. A VAP-tandíj 2022-ben még áfamentes! Ne maradjon le róla!

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:
2022. február 22.

DIPLOMAPROGRAM – FEBI
FEBI - ONLINE
A Magyar Bankszövetség Bankszakmai Tanúsítványára felkészítő képzés
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.
• 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

E-learning hozzáférés:

2022. februártól már elérhető
2022. áprilisig becsatlakozhat.

DIPLOMAPROGRAM – 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.

A DIPLOMAPROGRAM 10 KÖTELEZŐ TANTÁRGYA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Képzés indulása:

minden év februárja

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

BEFEKTETÉSEK
ESG Tanácsadó képzés
A JÖVŐ A ZÖLD PÉNZÜGYEKÉ!

Képzés indulása
2022. február 15.

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.

BEFEKTETÉSEK
ESG a gyakorlatban | ONLINE workshop
Az első hazai vállalati ESG Index
Az ESG célja a vállalatok mindennapi tevékenységében rejlő nem
pénzügyi (környezeti, társadalmi, irányítási) kockázatok és
lehetőségek nyomon követése. Ezzel a vállalatoknak saját
maguknak is, de a hitelintézeteknek is foglalkozniuk kell.
Együtt a fenntartható növekedésért!
A workshopon bemutatásra kerül az OPTEN ESG
indexe, annak módszertana, gyakorlati alkalmazási
lehetőségei és célja. Hazánk első ESG indexe, az
OPTEN ESG Index több, mint 50 paramétert
alapján a fenntarthatóság mindhárom (E,S,G)
pillérét figyelembe veszi.

Képzés időpontja:
2022. március 1.

KÖVETELÉSKEZELÉS
Képesített követeléskezelő képzés
A képzés a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetségével
közös programként valósul meg és 12 képzési napot foglal magába. 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 indulása:
2022. február 25.

HITELEZÉS
Képesített vállalati hitelelemző

Képzés indulása:

2022. február 8.
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.
A háromnapos képzést követően lehetőség van speciális hitelezési kérdésekben is elmélyülni az alábbi képzési programon:
• 2022. március 8. | Agrárfinanszírozás speciális kérdései

Vállalati konszolidált beszámolók elemzése

Képzés indulása:

2022. április 5.
Lehet, hogy a vállalkozás nem kötelezett konszolidált beszámoló elkészítésére,
azonban a kockázatelemzéshez szükséges látni a kapcsolt vállalkozásokkal együttes
pénzügyi adatait akkor is, ha csupán a tulajdonos magánszemély köti őket össze.
Esettanulmányokon keresztül mutatjuk be azokat a technikai lépéseket, amelyekkel egy egyszerű,
kvázi konszolidáció elvégezhető és közösen vonjuk le az ily módon kapott eredmények tanulságait.

KOCKÁZATKEZELÉS, TREASURY
Rating, scoring modellek - módszertanok
és jogszabályi követelmények a gyakorlatban

Képzés időpontja
2022. április 26.

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.

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. április 27., május 3. és 10.

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.

DIGITALIZÁCIÓ
Központi Banki Digitális Valuták kerekasztal beszélgetés
(Central Bank Digital Currency, CBDC)
A CBDC workshop keretében a pénzügyi rendszer modernizálásának egy speciális esetét a központi bankok digitális
valutáját és jövőbeli lehetőségeit tárgyaljuk meghívott szakértők segítségével.
Az előadás során megismerkedünk a CBDC kulcsfogalmával, a pénzügyi rendszerbe történő integrálási
lehetőségekkel, továbbá fogyasztói, felhasználói oldalról közelítve elemezzük a CBDC tervezési kérdéseit. Az előadás
rávilágít arra, hogy milyen elvárásoknak (hozzáférhetőség, cross-boarder fizetési lehetőség, egyebek) szükséges
teljesülniük a sikeres CBCD pilot létrehozásához.

Előadás várható időpontja:
2022. április

ROBOTIKA WORKSHOPSOROZAT
INGYENES Bankrobotika kerekasztal beszélgetés
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.

DÁTUM

TÉMA

2022. január 25.

Oktató robotok vagy robotoktatók?

2022. február 22.

Mechatronikai követelmények

2022. március 29.

Bankrobotika 5.0

Csatlakozzon be és legyen
résztvevője a bankszektor
szellemi innovációs
műhelyének!

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

E-LEARNING KÉPZÉSEINK
Kényelmesen, saját tempójában sajátíthatja el a tananyagot részletes
oktatóvideók és gyakorló feladatok segítségével.
HITELKOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA SZTENDERD MÓDSZER SZERINT
• 3,5 órás képzés, 6 hónapig elérhető tananyag
• A tőkeszámítás építőkövei, szegmentáció, fedezetek figyelembevétele és tőkeszámítási példák.
TREASURY SZAKÉRTŐ
• 27 órás képzés, 6 hónapig elérhető tananyag
• A Treasury szakértő e-learning kurzus moduljai egyben vagy külön-külön is felvehetőek:
• Hogyan működik a treasury?
• Devizapoziciók kezelése a treasuryben
• Cash pool működése a gyakorlatban
• Kamatkockázat kezelése
• Commodity ügyletek a treasuryben

Akár már ma elkezdheti!
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