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Milyen hatással lesz a 2015. január 1-én hatályba lépő jövedelem  
arányos törlesztőrészletről szóló MNB rendelete a hazai jelzáloghitelezésre?

Két napos konferencia bankok, 
biztosítók, takarékszövetkezetek, 
befektetési alapkezelők, befektetési 
tanácsadó cégek szakemberei/
vezetői/felsővezetői számára.

  Milyen a jogszabályváltozásokhoz való 
alkalmazkodása a piacon lévőknek?

  Ki és mennyit fizet a Szanálási Alapba?
  Mit gondolnak a jelenleg a piacon lévő 

Magyarországon jelenlévő európai bankok?
  Milyen kockázatot fut a most hitelt felvenni 

igyekvő lakosság? Mit mond a múlt és mit 
tapasztaltak meg más országokban?

  A bizonytalan gazdaságpolitikai helyzet miatt, 
hogyan kalkulálhat egy KKV egy beruházás 
megtérülésével?

  Hogyan alakultak át a felhasználók, fogyasztói 
szokások a digitalizált rendszereknek 
köszönhetően?
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Kínálati vagy keresleti a 
jelenlegi helyzet a KKV-knál 
a hitelezés terén?

EGYÜTTMŰKÖDŐ 
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ELNÖK:  Király Júlia, Tanszékvezető főiskolai tanár,  
IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola

09.00 – 09.45
A kormányzat hatása a bankszektor jövőjére
•  Milyen hatással lesz a kormány politikája a bankrendszer jövőjére?

•  Milyen lesz a középtávú jövője a kormánypolitika ráhatásával?
•  Kiszámíthatóvá válhat-e a pénzügyi szektort érintő 

gazdaságpolitika? 
•  Milyen irányba menjen a hitelezési politika a kormány szerint?
•  Örökre marad-e a tranzakciós adó? 
•  Mit fog, illetve mit nem fog támogatni a kormány? 

Milyen elképzelései vannak?

Előadó:  Felcsuti Péter,  
Bankszakember

09.45 – 10.30
Bankszektort érintő jogszabályváltozások
•  Mennyiségi dömping, kiszámíthatatlanság, értelmezési problémák
•  Fogyasztóvédelmi szándék – kétes eredménnyel
•  A múltra reflektáló jogalkotás után végre előre kellene tekinteni
•  Új kihívások 
•  A bankok szerepének újraértékelése, a bizalom megerősítése
•  A pénzügyi tudatosság erősítésének fontossága

Előadó:  Dr. Osváth Piroska, Vezető jogtanácsos,  
Magyar Bankszövetség

10.30 – 11.00
Milyen újdonságokat jelent a szanálási 
keretrendszer?
•  Mikor szanálható egy bank?
•  Hogyan érinti ez a tulajdonosokat, ügyfeleket, hitelezőket?
•  Ki és mennyit fizet a Szanálási Alapba?
•  Hogyan változnak a betétbiztosítási szabályok?

Előadó:  Gyura Gábor, Főosztályvezető, Szanálási és 
Reorganizációs Főosztály, Magyar Nemzeti Bank

11.00 – 11.30 Kávészünet

11.30 – 12.30
Külföldi, Magyarországon jelenlévő bankok 
jövőképe
•  Hol fogy el a külföldi tulajdonosok türelme?
•  Mit gondolnak a jelenleg a piacon lévő Magyarországon jelenlévő 

európai bankok?
•  Hogyan hat a piacra az, hogy a bankok több mint 300 milliárd 

forint veszteséggel zárták a 2014-es év első felét?
•  Hol éri meg eladni magunkat egy „nagy” banknak?
•  Hol van az a pont, ahol már nem éri meg bent maradni?
•  Mi lesz az MKB új stratégiája, így hogy állami kézbe került 

a közelmúltban?
•  Egy ilyen retail bank miben lehet más a jövőben?

Előadó:  Simonyi Tamás, Közép-kelet-európai pénz- 
intézeti tranzakciókért felelős igazgatója, KPMG

12.30 – 13.30 Ebédszünet

13.30 – 14.30
Lakástakarék: tudatosabb felkészülés a jövőre
•  Milyenek a fiatalok lakáshoz való jutásának esélyei? Miből lesz 

saját lakás?
•  Miben más egy lakástakarék egy hitelhez képest?
•  Lakástakarék: bankok ellen, bankok mellett vagy bankok helyett?
•  Szemléletváltás szükségessége: azonnali igénykielégítés helyett 

tudatos tervezés
Előadó:  Köntös Péter, Vezérigazgató-helyettes,  

OTP Lakástakarék

14.30 – 15.30
Mi kell az ügyfélnek? Miért kell a bankfiók?  
És mi kell még?
•  Milyen problémákat szeretne az ügyfél megoldani, és hogy lehet 

ezekben segíteni?
•  Járnak még az ügyfelek a fiókba? És ha igen, miért? És ha nem, 

hogy lehet őket mégis becsalogatni?
•  Milyen tranzakciókat kezeljen a fiók és mit a többi csatorna? És 

miért fontos az átjárhatóság közöttük?
•  Mire lehet még jó az ATM?
•  Jó lenne az ügyfélfókusz mellett költséget is csökkenteni. Vannak 

még más lehetőségek is?
Előadó:  Paksi Attila, Head of Business Development,  

Banking, Wincor Nixdorf

15.10 – 16.00
Munkáltatói és munkavállalói jövőkép a pénzügyi 
intézményeknél
•  Bank, mint munkáltató: a szektor általános jövőképe, vonzerejének 

változása, versenyben más szektorokkal is
•  Munkavállalói jövőkép: mitől marad vonzó a banki munkahely?
•  Kulcsemberek megtartása és fluktuáció kezelése – korlátozott 

eszköztárral
•  Változó követelmények, új kompetenciák

Előadó:  Bek-Balla László, Kontrolling és Emberi  
Erőforrás Igazgató, Erste Bank Hungary Zrt.

16.00 – 16.30 Kávészünet

16.30 – 17.00
2014 évi pénzügyi portfóliók értékelése, 
kockázatelemzése és negatív hatásai, valamint az 
értékesítés, mint kivezetésük módjai, lehetőségei, 
előnyei és követeléskezelő oldali veszélyei
•  Banki rossz portfólió összetétele

•  fedezetes követelésállományok
•  fedezet nélküli követelésállományok
•  állományok korossága
•  okmányok és kockázatok
•  mérlegre gyakorolt negatív hatások
•  hitelkihelyezésre gyakorolt negatív hatások

•  Portfóliók értékelése és kockázati tényezők
•  fedezetes követelésállományok kapcsán előnyök és hátrányok
•  fedezet nélküli követelésállományok kapcsán előnyök és 

hátrányok
•  általános és speciális kockázatok
•  portfólió áttekinthetőségi gyakorlat
•  B2C portfóliók objektív és szubjektív behajtási kockázatai

•  Követeléskezelői piac árazási szokásai és szempontjai  
•  ügy vs. portfólió szemlélet
•  térülés esetén ügy vs. portfólió szemlélet
•  fedezet értéke és jelenléte az árazásban
•  lízing ügyek árazása és jellemzői

•  Követeléskezelő szerepe és feladata, előnyei
•  banki mérlegre gyakorolt hatások
•  portfólió tisztítás módjai és előnyei
•  banki termékek árazása és rossz hiteles aránya
•  portfólió tisztítás előnyei hitelpiaci szempontból
•  hatályos behajtási gyakorlatok, kockázatok és veszélyek

Előadó:  Bódizs Kornél, Vezérigazgató, InHold Zrt,  
MAKISZ Etikai Bizottságának Tagja
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09.00 –10.00
A lakossági devizahitelek és a forintosítás
•  Milyenek a tapasztalatok az eddigi peres eljárásokkal 

kapcsolatban?
•  Mi fog történni azokkal a forrásokkal, amelyek visszakerülnek az 

ügyfelekhez?
•  Mit jelentenek a bankok számára, a devizahitelek forintosításának 

terhei?
•  Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a bankszektornak?
•  Hogyan fog lezajlani a devizahitelek forintosítása?
•  Milyen módszerekkel lehet forintosítani?
•  Hogyan lesznek technikailag lebonyolítva 

a szerződésmódosítások?
•  Miként lesz a nettósítás az eladott követelésekkel kapcsolatban?
•  Mekkora operációs háttér kell a folyamat lebonyolításához?
•  Várható-e javulás a 2015. évben a fizetési fegyelmet tekintve?

Előadó:  Dr. Toma Vanda, Vezető Jogtanácsos,  
CIB csoport

10.00 – 11.00
A lakossági hitelezések jövője
•  Visszatekintés a magyarországi jelzálog hitelezés elmúlt 150 évét 

meghatározó korszakokra
•  Mi történt az elmúlt egy évtizedben, hogyan jutottunk el 

napjainkhoz?
•  Mi hiányzik ma egy egészséges jelzáloghitelezéshez? Milyen 

állapotban van a hazai ingatlan állomány, hogyan alakul-alakult a 
piac?

•  Mennyi az annyi? A jelzálog hitelezés során felmerülő banki 
költségek összetétele, minimális megtérülési értéke, nemzetközi 
összehasonlítása

•  Hogyan alakultak az elmúlt években a hitelek kamatai? Napjaink 
kamatszintjei mellett merre keressünk versenyelőnyöket?

•  Milyen kockázatot fut a most hitelt felvenni igyekvő lakosság? Mit 
mond a múlt és mit tapasztaltak meg más országokban?

•  Az elmúlt évek Bankszektorra rótt terhei
•  Egy fenntartható, kiszámítható, a hazai lakásállomány megújítását 

támogató hitelezési környezet elérése
•  Milyen hatással lesz a 2015. január 1-én hatályba lépő jövedelem 

arányos törlesztőrészletről szóló MNB rendelete a hazai 
jelzáloghitelezésre?
Előadó:  Kormos Zoltán, Lakáshitelek főosztályának  

igazgatója, OTP Bank

11.00 – 11.30 Kávészünet

11.30 – 12.30
Kockázatkezelési módszerek a hitelezési 
rendszerben
•  Milyen lehetőségek vannak kockázatkezelési módszereket 

illetően?
•  Mik azok a biztosítékok, amelyek mellett vállalják a bankok a 

kockázatokat?
•  Hogyan lehetne jobban kidolgozottstatisztikai háttérrel dolgozni?
•  Hogyan lehet csökkenteni a hitelezési kockázatot, illetve jobban 

kézben tartani?
•  Mennyiben, illetve miben más a lakossági és a KKV kockázat?
•  Melyik bank, hogyan oldja meg a csalási kockázatok kezelését?

Előadó:  Csalló Zoltán, Megbízott Főosztályvezető,  
Lakossági és KKV Kockázatkezelési  
Főosztály, Raiffeisen Bank 

12.30 – 13.10
Adat, információ, vagy előrejelzés? -  
Avagy hogyan jelezhetők előre a KKV-k piacán 
várható bedőlések?
•  MKKV szektor teljesítménye a pénzügyi adatok tükrében
•  Különböző adatforrások szerepe a döntéshozatalban
•  A hatékony előrejelzés összetevői

Előadó:  Takács Márta, Key Account Manager,  
Bisnode Csoport

13.10 – 14.00 Ebédszünet

14.00 – 15.00
A KKV-khitelezésének jelen és jövőképe
•  Mit jelentene a KKV-k számára, ha rendeződnének 

a körbetartozások?
•  Mit lehetne tenni, hogy a faktorálás jobban elterjedjen?
•  Mikor lesz fellendülés a KKV hitelezések terén? 
•  A bizonytalan gazdaságpolitikai helyzet miatt, hogyan 

kalkulálhat egy KKV egy beruházás megtérülésével?
•  Mikor és kinek fognak a bankok hitelezni? Mikor fognak 

projekteket finanszírozni?
•  Van-e a mezőgazdaság támogatásának jövője?
•  Kínálati vagy keresleti a jelenlegi helyzet a KKV-knál a hitelezés 

terén?
•  Mi lesz az NHP sorsa? Módosítják? Meghosszabbítják? Lesz 

valami hasonló a jövőben?
•  Hogyan derítse fel a bank, hogy KKV-nak minősül-e 

a vállalkozás?
•  Meddig tart a felelőssége a banknak abban, hogy kiderítse a 

KKV státuszt?

Előadó:  Szabados Richárd, KKV- és Lízing  
üzletágak vezetője, CIB Bank 

15.00 – 16.00
A digitalizált tranzakciós banki/brókeri világ
•  Hogyan alakultak át a felhasználók, fogyasztói szokások a 

digitalizált rendszereknek köszönhetően?
•  Hogyan változott a termék és szolgáltatás kínálat?
•  Milyen lesz a fiókok és az e-értékesítés aránya? Mi lesz a jövő?
•  Mik azok a szolgáltatások, amelyekre külön applikációt kell 

fejleszteni és melyek azok a szolgáltatások, amelyekre elég a 
meglévő applikáción belül fejleszteni?

•  Hogyan hat a versenyre az online kiszolgálás elterjedése?
•  Hogyan lehet hatékony értékesítést, tanácsadást végezni 

személyes jelenlét nélkül? 
•  Közösségi média bekapcsolása az értékesítésbe, ügyfélélmény 

növelésbe?

Előadó:  Láng Tamás, Üzletág Vezető, Elektronikus  
értékesítési csatornák, Erste Befektetési Zrt.

16:00 – 16:30 Záró kávészünet

FELDMÁJER MÁTÉ 
Projektvezető
Tel.: +36 (1) 459 7307
E-mail: mate.feldmajer@iir-hungary.hu

SZÉP SZILVIA 
Head of Sales
Tel.: +36 1 459 7317
E-mail: szilvia.szep@iir-hungary.hu

Bővebb információ  
szakmai tartalommal 

kapcsolatban

Bővebb információ  
szponzorációval 

kapcsolatban

Együttműködő 
partnereink
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q   BANKSZEKTOR 2014 
2014. NOVEMBER 25–26., BUDAPEST 209.000 Ft 40.000 Ft 249.000 Ft

Áraink nem tartalmazzák az áfát • A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok 
számától függő kedvezmény nettó összegét tartalmazzák • A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítő költségeit. 

 • A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. • A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vissza igazolást és számlát kap tőlünk. Kér jük az összeget 
szíveskedjen a rendezvény előtt átutalni és a szám  laszámot, valamint a részt vevő nevét a befize tési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak ak kor 
ga rantált, ha befizetése cégünk höz 3 munkanappal a rendezvény előtt be ér kezett. Ha átutalása a rendezvény kez dete előtt 2 héten belül történik, kérjük azt a 
ren dezvény napján a re gisztráláskor a pénzes utal vány feladó vevényével igazolni. Fize tési ké se delem esetén a részt vevő min den felszólítási- és inkasszó díj meg-
téríté sére kö  te lezett. Esetleges prog ram- és helyszínváltoztatás jogát fenn tartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 
Ft+áfa/jelentkező, a ren dezvényt megelőző 2 héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkező adminisztrá ci ós költsé get számolunk fel. A rendezvényt 
megelőző 2 mun ka napon belüli lemon dás esetén a résztvevő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelen tett résztvevő részvételének módosítása 
meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) 
örömmel ad bővebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

1. RÉSZTVEVŐ:
Vezetéknév _______________________ Keresztnév _____________________

Beosztás ___________________________________________________________

Osztály ___________________________________________________________

Végzettség ___________________________________________________________

Telefon ___________________________________________________________

Fax1 ___________________________________________________________

Mobiltelefon1 ___________________________________________________________

E-mail1 ___________________________________________________________

Aláírás2 ___________________________________________________________

A rendezvényen való részvételt engedélyező/elrendelő személy:
Vezetéknév _______________________ Keresztnév _____________________

Beosztás ___________________________________________________________

Osztály ___________________________________________________________

Adminisztratív kapcsolattartó
Vezetéknév _______________________ Keresztnév _____________________

Beosztás ___________________________________________________________

Osztály ___________________________________________________________

Helyettesítő személy3

Vezetéknév _______________________ Keresztnév _____________________

Beosztás ___________________________________________________________

Osztály ___________________________________________________________

Aláírás2 ___________________________________________________________

2. RÉSZTVEVŐ:
Vezetéknév _______________________ Keresztnév _____________________

Beosztás ___________________________________________________________

Osztály ___________________________________________________________

Végzettség ___________________________________________________________

Telefon ___________________________________________________________

Fax1 ___________________________________________________________

Mobiltelefon1 ___________________________________________________________

E-mail1 ___________________________________________________________

Aláírás2 ___________________________________________________________

SZÁMLÁZÁSI CÍM:
Cégnév ___________________________________________________________

Irányítószám __________    Helység _______________________________________

Utca/Postafiók ___________________________________________________________

1   E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további ren dez vé nyei ről e csatornákon 
is kapjon tájékoztatást.

2  A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/ren dez vényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.
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