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•  Barits János 
operációs vezető, 
FintechBlocks 
(pontosítás alatt)

•  Biczó Anikó 
Igazgató, Projekt 
és Struktúrált 
Finanszírozás, 
EXIMBANK 
Magyar Export- 
Import Bank Zrt.

•  Besnyő Márton 
Head of Retail 
Product 
Management, 
Sberbank 
Magyarország Zrt.

•  Dunár Ildikó 
jogi előadó, 
K&H Bank

•  Faluvégi Balázs 
vezérigazgató, 
Blueopes 
(pontosítás alatt)

•  eNet Inter-
netkutató és 
Tanácsadó Kft. 
szakembere

•  Sass Pál, 
senior business 
advisor, 
Takarékbank Zrt.

A képzés szakemberei között:

2018. március 28-29. ❯ Budapest

BANKSZEKTOR 
A-TÓL Z-IG

A képzés fő témái:
❯  Milyen szabályok vonatkoznak a bankok működésére? – 

jogszabályok, felügyeleti elvárások
❯  Mik a fő kockázattípusok és milyen módszerek léteznek 

a mérésükre és kezelésükre?
❯ A vállalati és lakossági üzletág specialitásai 
❯ A Basel IV kapujában
❯ A hitelezés folyamata és szereplői
❯ PSD2 a gyakorlatban – az online fizetési piac liberalizációja
❯ Fintech cégek térhódítása és piac szerzése – Fintech körkép

Átfogó kurzus a hazai 
bankpiacról minden új szereplő 

számára, valamint mindazon 
szakembereknek, akik gyakorlati 

ismereteket szereznének 
a szektorról



9.00 – 10.00 A bankok működése
•   Ki kicsoda a bankban? A bankok szervezeti 

felépítése
•   Hogyan működik a bank?
•   Milyen a normál banküzem működése?
•   Banki folyamatok: a front office és a back office 

feladatai és együttműködése

Előadó: Sass Pál, senior business advisor, 
Takarékbank Zrt.  

10.00 – 10.20 Kávészünet

10.20 – 12.00 A bankok szabályozása és 
felügyelete
•   Miért kell szabályozni és felügyelni a bankokat? 
•   Uniós és/ vagy hazai szabályozás? 
•   Milyen szabályok vonatkoznak a bankok működé-

sére? – jogszabályok, felügyeleti elvárások 
•   Milyen kihatással lesz a bankokra, az ügyfelekre 

a MIFID II. szabályozás, különösen annak befek-
tetővédelmi vonatkozásai? 

•   Milyen megnövekedett kötelezettségekre, 
szankcionálásra számíthatnak a piaci szereplők 
a General Data Protection Regulation, a szemé-
lyes adatok védelmét szabályozó EU-s rendelet 
kapcsán? 

•   Milyen volumenű változást jelent a kötelező 
IFRS? 

•   A MNB szerepe a szabályozás folyamatában

(Az előadás szempontjai az előadó által pontosításra kerülnek)

Előadó: Dunár Ildikó, jogi előadó, K&H Bank

12.00 -13.00 Ebédszünet

13.00– 14.30 Retail banking
•   Miről szól a retail banking?
•   A lakossági termékek iránti kereslet

-  Milyen igények állnak a lakossági termékek 
mögött?

-  Mi a pénzintézet szerepe? Az igények kiszol-
gálása vagy generálása?

•   Hiteloldali termékek
- Milyen irányba tart a hitelezés rendszere?
- Fogyasztói hitelek
- Hitelkártyák 

•   Betétoldali termékek
- Befektetés típusú termékek
- Tranzakciós típusú termékek

•   Egyéb retail szolgáltatások: personal banking és 
private banking, befektetési alapok, biztosítási 
termékek

Előadó: (egyeztetés alatt)  

14.30 – 15.00 Kávészünet 

15.00 – 17.00 A vállalati üzletág specialitásai és 
tipikus corporate termékek
•   Hitelek típusai, speciális hitelek: faktoring, lízing, 

váltó
•   Hitelkeretek
•   Tájékoztatás és a szerződésekhez kapcsolódó 

iratok struktúrája
•   Garanciák
•   Cash management – cash pool

Előadó: Biczó Anikó, Igazgató, Projekt és Struktúrált 
Finanszírozás, EXIMBANK Magyar Export-Import Bank Zrt. 

Az első szemináriumnap vége

2018. március 28-29. ❯ Budapest

BANKSZEKTOR 
A-TÓL Z-IG
Átfogó kurzus a hazai bankpiacról minden új szereplő számára, valamint mindazon 
szakembereknek, akik gyakorlati ismereteket szereznének a szektorról
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Képzésünket ajánljuk:

•  Új belépőknek, hogy megismerhessék a 
bankok felépítését, működését, termékeit

•  Olyan szakembereknek, akik szeretnék 
alaposabbá tenni ismereteiket a pénz-
intézetekről

•  Minden más szektorból érkező szak-
ember számára, aki szeretné behatóbban 
megismerni a hazai bankszektor felépítését 
és működését.

A BANKSZEKTOR SZEREPLŐI

A VÁLLALATI ÜZLETÁG SPECIALITÁSAI

MIT KELL TUDNI A LAKOSSÁGI 
ÜZLETÁGRÓL?
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9.00 – 11.00 Operációs kockázatok
•   Hitelintézeti kockázatok, kockázati mérések és 

modellek 
•   Mik a fő kockázattípusok és milyen módszerek 

léteznek a mérésükre és kezelésükre?
•   Ki felelős a banki kockázatok kézben tartásáért? 
•   Hogyan érhető el és tartható fenn a hozam és 

a kockázat egyensúlya?

Új kockázatok a piacon
•   Pénzmennyiség,  a mennyiségi lazítás következ-

ményei
•   Pénz forgási sebessége, egy elfeledett tényező 
•   Zéró közüli alapkamat
•   Rejtett infláció 
•   Ingatlan piac reneszánsza 
•   Pénzhelyettesítők (arany, ezüst, bitcoin) 
•   A dollár jövője körüli aggodalmak 

Előadó: (egyeztetés alatt) 

11.00 – 11.20 Kávészünet

11.20 – 12.30 BASEL III – A Basel IV kapujában
•   Hogyan változtatta meg a Bázel III a banki koc-

kázatok kezelésének kereteit?
•   Milyen területeket érintenek az előírások?
•   Hogy érinti az ügyfeleket a szabályozás változása?
•   Mit hoz a Basel IV? 

Előadó: (egyeztetés alatt) 

12.30 – 13.30 Ebédszünet

13.30 – 14.30 Hitelezési trendek 
•   Hogyan alakul a szereplők száma a piacon a 

jövőben?
•   Milyen lehetőségek vannak az ügyfél akvirációt 

illetően?
•   Mi lesz a legnagyobb kihívás a hitelek on-

line-osításával kapcsolatban?
•   Hogyan kell támogatni a hitelezési folyamatokat?
•   Miért a személyi kölcsön a kulcstermék minden-

kinél? Miért pont most?
•   Alkalmas lehet-e a kamatkörnyezet arra, hogy 

növelhető legyen ennek aránya a teljes hitelállo-
mányon belül?

•   Hol lesz a plafon? Meddig növekedhet ez tovább?
•   Melyek azok a veszélyek, kockázatok, amik las-

síthatják a folyamatot?

Előadó: Besnyő Márton, Head of Retail Product 
Management, Sberbank Magyarország Zrt. 

14.30 – 15.30 PSD2 a gyakorlatban – az online 
fizetési piac liberalizációja
•   A PSD2 jellemzői
•   Érintettek
•   AISP vs. PISP
•   A kártyapiac lehetséges változásai és a hűség-

kártya piac átalakulása
•   Hitelesítés
•   A bank kötelességei, kockázatok és veszélyek
•   Piaci hatások

Azonnali fizetési rendszer – perspektívák és 
kihívások

Előadó: eNet Internetkutató és Tanácsadó Kft. 
szakembere

15.30- 16.00 Kávészünet

16.00 – 17.00 Fintech cégek térhódítása és piac 
szerzése – Fintech körkép
•   A FINTECH cégek megjelenése és gyors piac 

szerzése - főleg - az elektronikus fizetések üzlet-
ágban 

•   Hogyan reagálnak a bankok?
•   Alkalmazkodás és kooperáció a cél vagy éppen 

ellenkezőleg?
•   Hogyan tudnak a bankok előnyt kovácsolni a 

fintech cégek létezéséből?
•   Milyen lehetőségei vannak a fintech cégeknek az 

együttműködésre a bankokkal, illetve az önálló 
haladásra?

Előadók: 
Barits János, operációs vezető, FintechBlocks 
(pontosítás alatt)
Faluvégi Balázs, vezérigazgató, Blueopes 
(pontosítás alatt)

17.00 óra a képzés vége

2. nap
2018. március 29.

csütörtök

KOCKÁZATOK A KERESKEDELMI 
BANKOK TEVÉKENYSÉGÉBEN



Ügyfélszolgálat: Ludman-Takács Tünde 06-1/459-7300

Koncepció: Lukácsi Ágnes 06-70/703-5465

Marketing: Mile Mónika 06-1/459-7334

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vissza igazolást és számlát kap tôlünk. Kér jük az összeget szíveskedjen a 
rendezvény elôtt átutalni és a szám  laszámot, valamint a részt vevô nevét a befize tési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak ak kor ga rantált, ha befizetése cégünk-
höz 3 munkanappal a rendezvény elôtt be ér kezett. Ha átutalása a rendezvény kez dete elôtt 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 vevô 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/jelentkezõ, a ren dezvényt megelôzô 2 héten belüli lemondás 
esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkezõ adminisztrá ci ós költsé get számolunk fel. A rendezvényt megelôzô 2 mun ka napon belüli lemon dás esetén a résztvevô a teljes részvételi 
díjat köteles megtéríteni. A bejelen tett résztvevô részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható 
összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bôvebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS VAN MÉG KÉRDÉSE?

–10%
1. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Adminisztratív kapcsolattartó:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Helyettesítõ személy3

Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Aláírás2 

2. RÉSZTVEVÔ:
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 rôl 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.

Áraink nem tartalmazzák az áfát  A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidõs kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény  
nettó összegét tartalmazzák  A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítõ költségeit.  A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU
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Átfogó kurzus a hazai 
bankpiacról minden új szereplő 

számára, valamint mindazon 
szakembereknek, akik gyakorlati 

ismereteket szereznének 
a szektorról
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