
BADI
A BADI Magyarország egyetlen másoddiplomát 
nyújtó bankszakmai képzése, amely a Bankárképző 
és a Budapesti Corvinus Egyetem közös programja

BANKMENEDZSMENT PROGRAM

Miért válassza Ön is a BADI-t?

 ● korszerű, átfogó és aktuális bankszakmai ismereteket nyújt,  
 ● a képzés kis létszámú csoportokban, interaktívan és gyakorlatorientáltan folyik,
 ● oktatóink a bankszakma és az egyetemi élet kiválóságai,
 ● a képzés 4 szemeszteres, munka mellett is végezhető. 

A képzés eredményeképpen a végzett hallgató:

 ●  gyakorlatban alkalmazható, felelős és kockázattudatos bankszakmai tudást 
sajátít el,

 ● átlátja a banki működés és a gazdaság összefüggéseit, az egyes banki terü-
letek feladatait, kockázatait és azok kapcsolódásait,

 ● a bankszakmában azonnal alkalmazható tudással fog rendelkezni, 
 ● szakmai tudásával alkalmas banki vezetői/középvezetői pozíció betöltésére.

A BADI számos volt hallgatója ma már banki/biztosítói közép- illetve felsőveze-
tői pozíciót tölt be. 



KINEK AJÁNLJUK?

A program gyakorlatorientált és kel-
lően mély tudást nyújt a hitelintézeti 
területen előre lépni kívánók számára. 

A BADI-t ajánljuk

 ● A PÉNZÜGYI SZEKTORBAN
dolgozó közgazdász, jogász, mérnök, 
informatikus vagy más végzettséggel 
rendelkező pénzügyi- és bankszak-
embereknek, akik elmélyíteni, kiszé-
lesíteni vagy/és felfrissíteni szeret-
nék általános szakmai ismereteiket. 
A bank gazdasági környezetére és a 
bankműködés egészére kiterjedő – az 
elemzést, a döntés-előkészítést és a 
döntési helyzetek kezelését segítő – 
ismeretanyag alapján nő a hallgatók 
szakmában való jártassága, tájéko-
zottsága.  

 ● A MÁS SZAKMÁBAN TEVÉKENYKEDŐ 
szakemberek számára szakmaváltási 
lehetőséget kínál a program, de az is-
meretanyag bővítése hasznos a bank-
szakmára való rálátásban és az azzal 
való kommunikációban is. A végzett 
hallgatók az elsajátított ismeretanyag 
birtokában megerősíthetik a már meg-
szerzett pozícióikat vagy növelhetik 
esélyeiket a vezetői pozíciók megszer-
zésére.

A Budapesti Corvinus Egyetem Köz-
gazdaságtudományi Kara

OKLEVELET
bocsát ki azon hallgatók számára, 
akik alapképzésben vagy mesterkép-
zésben szerzett diplomával, azaz fel-
sőfokú végzettséggel rendelkeznek 
és a programot sikeresen elvégzik. Az 
oklevél megnevezése:

 ● bankmenedzsment szakközgaz-
dász (korábbi gazdaságtudományi 
végzettség esetén)

 ● bankmenedzsment szakreferens 
(korábbi  gazdaságtudományon kívüli 
végzettség esetén) 

A Bankmenedzsment programot el-
végző hallgatók megkapják emellett 
a Bankárképző Tanúsítványát is.

OKLEVÉL



A BADI-t sikeresen elvégző hallgatók 
szakmai Alumni közösséget alkotnak, 
számukra a Bankárképző rendszere-
sen szakmai programokat és találko-
zókat szervez.

ALUMNI KEDVEZMÉNY
A végzett BADI hallgatók 30% ked-
vezménnyel vehetnek részt a Ban-
kárképző meghirdetett programjain, 
tanfolyamain, workshopjain és konfe-
renciáin is.

ALUMNI AJÁNLÁS
Azok a BADI hallgatók, akiknek aján-
lásával iratkozik be új hallgató a BADI-
ra, a kezdődő BADI és CEFA (EFFAS) 
évfolyam időtartama alatt választhat-
nak egy modult, amelyre ingyenesen 
bejárhatnak.

Az aktuális kedvezményekről tá-
jékozódjon honlapunkon: www.
bankarkepzo.hu.

ALUMNIOKTATÓK

A programban közreműködő oktató-
ink a hazai bank- és pénzügyi szektor 
elismert szakemberei, a Budapesti 
Corvinus Egyetem tanárai, a Bankár-
képző szakértői, akik jártasak a pénz-
ügyi szektor működését meghatározó 
elméleti, valamint a hazai és nemzet-
közi gyakorlati ismeretekben.

A programra jelentkező hallgatók elté-
rő képzettségét figyelembe véve alakí-
tottuk ki az első szemesztert, a BADI 
alapozó félévét. Ennek célja a hallga-
tók tudásszintjének összehangolása. 
A félév általános bankszakmai, elem-
zési és módszertani ismereteket nyújt. 

ALAPOZÓ FÉLÉV



TANTÁRGYAK, MODULFELELŐSÖK

ALAPOZÓ FÉLÉV
A bank gazdasági környezete – 12 óra
Major Klára (Hétfa Kutatóintézet)
Bankszakmai alapozó ismeretek – 12 óra
Mérő Katalin (BGE, EU Pénzügyi Felleb-
bezési Tanácsának tagja)
Számviteli információk értelmezése – 12 óra
Berendi Judit (Bankárképző)
Módszertani alapismeretek – 24 óra
Pollák Zoltán (Bankárképző)
Vállalati pénzügyek – 18 óra
Fazakas Gergely (BCE)
Vizsgakonzultáció
Alapozó vizsga – írásbeli/szóbeli

I. FÉLÉV
Bankpiaci környezet: Monetáris makrogaz-
daságtan – 12 óra
Szabó-Bakos Eszter (BCE)
Befektetések,  értékpapírjog – 32 óra
Száz János (BCE, Bankárképző) 
Vidovics-Dancs Ágnes (BCE)
Dr. Tomori Erika (GFMT Ügyvédi Iroda)
Bankszakmai ismeretek – 12 óra

ALAPOZÓ FÉLÉV
Bankszakmai alapismeretek (NBK Zrt. 2010)
A bank gazdasági környezete (NBK Zrt. 2009)
NBK: Pénzügyi piacok (NBK Zrt. 2006)
Dr. Matits Ágnes: Módszertani alap-
ismeretek (NBK Zrt. 2001)
Brealy-Myers: Modern vállalati pénzügyek 
(Panem 2003)
I. FÉLÉV
Száz János: Pénzügyi termékek áralaku-
lása (NBK Zrt. 2009)
Befektetések feladatgyűjtemény
(Tanszék Kft. 2010)
Dr. Tomori Erika: Értékpapírjog és a 
tőkepiac szabályozása (Brókerképző, akt.)
Előadói jegyzetek, esettanulmányok

I. FÉLÉV - AJÁNLOTT
Bodie/Kane/Marcus: Befektetések (Aula 2005)
Száz János: Devizaopciók és részvényopciók 
árazása (NBK Zrt. 2009)
Medvegyev Péter – Száz János: A
meglepetések jellege a pénzügyi piacokon
(NBK Zrt. 2010)
Mishkin: The Economies, Money, Banking
and Financial Markets (digitális)
II. FÉLÉV
Előadói jegyzetek, tanulmányok, banki
forrásanyag, esettanulmányok
III. FÉLÉV
Előadói jegyzetek, tanulmányok, cikkek, 
esettanulmányok, pénzügyi jelentések

IRODALOM

Marsi Erika (Bankárképző)
Mérő Katalin (BGE, EU Pénzügyi Felleb-
bezési Tanácsának tagja)
A banküzem működése – 15 óra
Berendi Judit (Bankárképző)
Vizsgakonzultáció/Vizsga – írásbeli

II. FÉLÉV
Vállalati és lakossági hitelezés – 24 óra
Berendi Judit (Bankárképző)
Kockázatok, kockázatmérés – 12 óra
Pollák Zoltán (Bankárképző)
Banki eszköz-forrás menedzsment – 12 óra
Tóth Zoltán (CIB Treasury)
Bankelemzés projektfeladat  – 18 óra
Marsi Erika (Bankárképző)
Vizsgakonzultáció/Vizsga – írásbeli

III. FÉLÉV
Gazdaságpolitikai ismeretek szintetizálása – 12 óra
Marsi Erika (Bankárképző)
Bankszimuláció, mérlegmenedzsment – 24 óra
Öcsi Béla (Bankárképző)
Szakdolgozatírás (konzultációval)/Záróvizs-
ga konzultáció
Záróvizsga – írásbeli/szóbeli



JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
A BADI programra való jelentkezés ha-
tárideje: szeptember 1. 

A képzésre jelentkezhet on-line mó-
don a www.bankarkepzo.hu honla-
pon keresztül.

A jelentkezés visszaigazolását követő-
en a hallgatók beiratkozó beszélgeté-
sen vesznek részt.

TANDÍJ ÉS KEDVEZMÉNY
A tandíj félévenként bruttó 475.000 Ft.

A tandíj magában foglalja 

- az oktatást, 
- a konzultációkat,
- a félévenkénti egyszeri vizsgadíjat,
- a  tananyagot,
- a szakdolgozat egyszeri elbírálásá-
nak díját.

A díjak változtatásának jogát fenntart-
juk. Az aktuális díjat, a  tandíj össze-
géből nyújtott kedvezményeket vala-
mint az aktuális jelentkezési határidőt 
keresse a www.bankarkepzo.hu hon-
lapon!

IDŐBEOSZTÁS

A BADI program oktatási ideje 1+3 
félév, az oktatás félévenként szep-
tembertől decemberig illetve február-
tól májusig tart.

Havonta egy vagy két modul oktatá-
sára kerül sor. A modultól függően 
egy modul oktatási egysége lehet 3-6 
napos.

A tanórákat általában az alábbi időpon-
tokban tartjuk: 

csütörtök: 16.30-20.00
péntek: 16.30-20.00
szombat: 08.30-16.00

Az egyes féléveket írásbeli és/vagy 
szóbeli vizsga zárja le. A vizsgákat 
és vizsgakonzultációkat januárban és 
május-júniusban tartjuk.

JELENTKEZÉS, TANDÍJ, IDŐBEOSZTÁS



ELÉRHETŐSÉGEK

A BANKÁRKÉPZŐ

INFORMÁCIÓS VONAL
+361 224 0700

HONLAP
www.bankarkepzo.hu

PROGRAMIGAZGATÓ
Marsi Erika
emarsi@bankarkepzo.hu 

ÜGYFÉLKAPCSOLATI MENEDZSER
Révay Réka
rreka@bankarkepzo.hu
+361 224 0742

A Nemzetközi Bankárképző Központ 
Zrt., Közép-Kelet-Európa első bankár-
képző intézménye 1988-ban jött létre.

OKTATÁS
Az intézmény közel 30 éves fennállá-
sa során több mint 100 000 hallgatót 
oktatott, köztük a hazai bankszakma 
több elismert képviselőjét is. Folya-
matosan bővülő oktatási profiljában 
a speciális, bankszakmai tanfolyamok 
mellett hazai és nemzetközileg akkre-
ditált szakképesítést nyújtó és diplo-
mát adó programok találhatók.

TANÁCSADÁS
Az oktatási tevékenység mellett a 
Bankárképző Magyarország vezető 
banki tanácsadója, mely specializáltan 
üzleti, kockázatkezelési megoldásokat 
nyújt ügyfelei számára.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

FIZETÉSI FELTÉTELEK
A jelentkező/finanszírozó tudomásul 
veszi, hogy a jelentkezés egyben a 
rendezvény díjára vonatkozó fizeté-
si kötelezettséget is jelenti. A Tanfo-
lyam díjának megfizetése a kiállított 
számla alapján, a számlán feltüntetett 
határidőre,  magánszemély esetén a 
tanfolyamot megelőzően esedékes a 
Bankárképző bankszámlájára törté-
nő átutalással (MKB Zrt. 10300002-
20100542-00003285).

LEMONDÁSI FELTÉTELEK
A tanfolyamon történő részvétel le-
mondását kizárólag írásban fogadja 
el a Bankárképző, a tanfolyamot meg-
előző legkésőbb 15. napig. A tanfolya-
mot 8-14 nappal megelőzően történő 
lemondás esetén a tanfolyam részvé-
teli díjának 50%-a adminisztrációs díj-
ként kiszámlázásra kerül. 

A tanfolyamot megelőző 7. napon, 
vagy ezt követően történő lemondás 
esetén, illetve lemondás hiányában 
a teljes tanfolyami díj kiszámlázás-
ra kerül.  A tanfolyam időpontja előtt 
írásban a Bankárképzőhöz eljuttatott 
értesítés alapján a befizetett résztvevő 
más személlyel helyettesíthető.

A jelentkezéssel a jelentkező tudomá-
sul veszi és elfogadja a Bankárképző 
honlapján közzétett általános szerző-
dési feltételeket, a képzés tanulmányi 
és vizsgaszabályzatát, az adatvédelmi 
tájékoztatót.



BADI JELENTKEZÉSI LAP online jelentkezés: www.bankarkepzo.hu

A jelentkező adatai

Név:

Születési név:

Születési hely, idő:                   

Anyja neve:

Levelezési cím:          Ir. szám: 

Telefon:    E-mail:

Munkahely neve:

Munkahely címe:

Munkakör (beosztás):

Iskolai végzettség:   Oktatási intézmény neve:

Honnan értesült a BADI-ról? (Kérjük, húzza alá!)
internet / hírlevél / munkahely / brosúra / ismerős / egyéb

Hozzájárul, hogy a jövőben képzéseinkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatban  
információkat és hírlevelet küldjünk az email címére? (Kérjük, húzza alá!)   igen / nem

Dátum:                   A jelentkező aláírása:

Finanszírozó intézmény adatai (ha a számlázási cím eltér a jelentkezőétől)

Finanszírozó neve:

Finanszírozó címe:

Finanszírozó levelezési címe (amennyiben a fentivel nem megegyező):

           Ir. szám: 

Finanszírozó adószáma:       Költségtérítés mértéke:            %             

Kapcsolattartó neve:           

Telefon:    E-mail:

Dátum:    A finanszírozó aláírása:

Fénymásolt példányt is elfogadunk
Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.
1011 Budapest, Szalag utca 19. 
Tel: +361 224 0700, Fax: +361 201 1330 
Email: bankarkepzo@bankarkepzo.hu
Bankszámlaszám: MKB 10300002-20100542-00003285
Nyilvántartási szám: 01-0339-04


