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ŐSZI FÉLÉV



Köszöntő
Emlékszem arra a 2017 augusztusi napra, amikor megszületett a vízió egy 
innovatív és dinamikus szakmai közösségről, majd 2017 decemberére, amikor 
elindultak az első BIB képzések. Azóta eltelt öt év és ezen időszak alatt 
rengeteg eredményt értünk el közösen, a szakmai közösség pedig folyamatosan 
bővült partnerekkel, oktatókkal és hallgatókkal. Számtalan rendezvény – több 
mint 360 tanfolyam 25 ezer résztvevővel – valósult meg és partnereinkkel 
együtt összesen 150 órányi e-learning tananyagot fejlesztettünk, elérve ezzel 
immáron több, mint 13 ezer hallgatót.

Érdekes volt visszaolvasnom az alapításkori első köszöntőm, amikor amellett 
érveltem, hogy a magas színvonalú, élményalapú képzések nemcsak a 
személyes szakmai fejlődés miatt fontosak, hanem a munkaerő megtartása 
és megbecsülése miatt is, valamint a szervezetek számára elengedhetetlen 
a versenyképes tudás, hogy megbirkózzanak a gazdasági, technológiai és 
szabályozói környezet által jelentett kihívásokkal. Kijelenthető, hogy előre 
tekintve ezen célok még inkább igazak és örömmel írom le ismét: versenyképes 
gazdaság nincs versenyképes pénzügyi rendszer nélkül, amelynek előfeltétele a 
versenyképes tudás – ehhez pedig elengedhetetlenek a versenyképes (tovább)
képzések!  

Az eredeti célok természetesen bővültek azóta a vállalkozások tudásának 
fejlesztésével, valamint zászlóshajónkká vált korán a fenttarthatóság is, amely 
területen jelenleg a legszélesebb kurzuspalettát kínáljuk a hazai felnőttképzési 
piacon! A jubileumi szemeszterben számos kiváló képzést nyújtunk, amelyeket 
az alábbi kiadványban és a honlapunkon lehet megtekinteni, ajánlom szíves 
figyelmükbe mindegyiket! 

Köszönjük a bizalmat és a közös munkát minden ügyfelünknek, partnerünknek 
és oktatónknak. Egy rövid pillanatra adjuk át magunkat az emlékezésnek és az 
ünneplésnek, hogy a jövőben tovább folytathassuk közös utunkat a célok felé.

Boldog ötödik születésnapot BIB!

Fábián Gergely
ügyvezető igazgató 

Budapest Institute of Banking

Budapest, 2022. augusztus 9.



Moody’s & Bankárképző & BIB 

közös MCD e-learning képzés 

indulása

Stratégiai együttműködés 

megkezdése a Bankárképzővel

Megalakulásunk óta támogatjuk a 

KEBA és a CFA versenyek

megvalósulását!

Prémium rendezvényünk 

Csíkszentmihályi Mihály 

szereplésével

5 évesek lettünk!
Pillanatok, amelyekre büszkék vagyunk!

/ 2017 - 2022 /



Hatósági üzletágunk  „bevetésen”

CFTE& BIB együttműködés 

létrejötte

Elstartolt az EKKV programunk!

2018 óta tartunk közös nyári 

egyetemet az ESCP-vel 

együttműködve

ACCA&BIB& PWC- Future of 

money konferencia
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Közreműködő szakmai partnereink:

Kiemelt szakmai partnereink:

Együttműködések
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Eredményeink
(A BIB 2017-es alapítása óta eltelt időszak alapján)

E-learning felhasználó Hatósági és OKJ
hallgató

Banki- és pénzügyi
hallgató

Résztvevő

Kurzus téma Hazai és nemzetközi
szervezetek

Oktató

Oktatók elméleti felkészültsége:

Oktatók prezentációs készsége:

Kurzustematika megfelelősége:

Tananyagok szakmai színvonala:

Oktatási helyszín infrastruktúrája:

Oktatásszervezőink tevékenysége:

Ügyfélszolgálat és kapcsolattartás:

25 500+

150+

9.6 /10

/10

/10

/10

/10

/10

/10

8.9
9.1
9.2
8.6
9.8
9.1

22446

13 000+ 7200+ 5500+

Visszajelzések
Hogyan értékeltek minket a hallgatóink?*

* 5000 hallgató visszajelzése alapján
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Gyura Gábor
ENSZ Környezetvédelmi Program Pénzügyi Kezdeményezése,  
tanácsadó

Tapaszti Attila
Magyar Nemzeti Bank,  
vezető portfoliókezelő

ESG és zöld befektetések:
Merre tart a piac?

INTERJÚ

BIB: Milyen trendeket látunk a globális zöld kötvény/finanszírozás piacon? 

T.A.: Hosszabb időtávot szemlélve továbbra is felfelé ívelő szakaszban van a 
zöld eszközök piaca a volumenek tekintetében, de az idei év első félévében a 
tavalyi rekordkibocsátásokhoz képest némi visszaesés volt tapasztalható. Ez 
azt bizonyítja, hogy attól, hogy egy termék – hitel vagy kötvény – zöld, még 
nem immunis a globális piaci hatásokkal szemben. A globális kockázatkerülés 
erősödésével a befektetők és a kibocsátók is óvatosabbak. Kissé hátrább lépve 
azonban az alapvető hajtóerők továbbra is ott vannak, ezért a szakértők a piaci 
fennálló állomány további bővülését várják. A zöld termékek egyetlen szegmense, 
ahol idén is növekedés volt tapasztalható globálisan az a fenntarthatósági 
célokhoz kapcsolt zöldtermékek piaca, amely nagyobb rugalmasságot biztosít 
a bevont források felhasználásában a kibocsátók és hitelfelvevők számára a 
normál zöldkötvényekhez képest.  
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BIB: A banki és tőkepiaci ESG szabályozás merre megy, mik a friss fejlemények? 

GY.G.: Miközben a háború és az energiapiaci turbulencia miatt zajlik egyfajta 
útkeresés a fenntarthatósági szakpolitikákban, a pénzügyi szervezetekre és 
nagyvállalatokra vonatkozó ESG követelmények futószalagon érkeznek. Itthon 
az MNB frissíti zöld ajánlását, a tőkepiacon nemrég publikálták a fenntartható 
pénzügyi közzétételi rendelet (SFDR) részletszabályait, és a közeljövőben 
véglegesedhetnek a banki ESG követelményekre, valamint a vállalati 
fenntarthatósági jelentéstételre vonatkozó új jogszabályi követelmények is. 
Az egyik legizgalmasabb kihívás a Taxonómia szerinti jelentések készítése lesz, 
hiszen 2023-tól a nagyvállalatok “zöldségét” többé kevésbé összehasonlítható 
módon meg kell majd jelenítenie a piaci szereplőknek. Természetesen nem csak 
compliance szempontból érdekesek a fejlemények! Bár a vállalati zöld kötvény 
piac “pihen” jelenleg, további bankok jönnek elő zöld hitelekkel a különböző 
szegmensekben.

BIB: Hogyan teljesítenek az ESG alapok a mai makrokörnyezetben, és mit 
üzen ez nekünk? 

T.A.: Ezt a kérdést gyakran megkapom az oktatások során is, azonban erre 
nagyon nehéz egzakt választ adni az ESG definíciós nehézségei miatt. Ne feledjük 
az ESG koncepció önmagában nem zöldfinanszírozás, nem impact investing. Az 
új szabályozások próbálnak valamelyest rendet tenni ebben a kérdésben, de 
jelenleg szakmailag megalapozott véleményt én nem fogalmaznék meg emiatt a 
pénzügyi teljesítményükről, hiszen még a nulladik pont is javarészt tisztázatlan. 
E probléma látszik körvonalazódni a kérdést vizsgáló kutatásoknál, amelyek 
sok esetben teljesen eltérő eredményekre jutnak. Az talán elmondható, hogy 
globálisan az ESG alapok többsége némi technológiai szektor túlsúllyal bírt, 
ez sok évig biztosíthatta a jó relatív teljesítményt, de ezért például nehéz a 
szektorhatást és a valós ESG hatást szétszálazni. Ráadásul ez csak egy faktor a 
sok közül, amely zajossá teszi az adatokat és következtetéseket. Ahogy mondtam, 
a jövőben remélhetőleg az ESG szabályozások és piaci szokványok fejlődése 
segíthet ezen a helyzeten, de hosszú és rögös még az út. 

BIB: Egyre több bank tűz ki net zero célokat a világban, mit jelent ez és hol áll 
ebben Magyarország? 

GY.G.: Mostanáig világszinten 114 bank, 41 országból tett ilyen hivatalos 
vállalást, e bankok összesen a globális bankrendszer eszközeinek 38 százalékát 
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teszik ki. De miről is szól a net zero a bankok esetében? Itt már nem a működésből 
(például az energiafogyasztásból, üzleti utakból) származó emissziók 
leszorításáról, hanem a finanszírozott, azaz a hitelekhez és befektetésekhez 
kapcsolódó üvegházhatású gázok “nullázásáról” szól a vállalás. Ez egy nagyon 
ambíciózus célkitűzés, mind üzletileg, mind tudásigényében, hiszen ehhez többek 
közt meg kell tudni becsülni, hogy a vállalati vagy éppen a lakossági portfolió 
milyen közvetett kibocsátásokat generál, majd olyan tervet kell felállítani, ami 
üzletileg is életképes. Itthon a bankok jellemzően még nem tartanak itt, bár több 
olyan leánybankunk van, amelyeknél csoportszinten folyik erről a stratégiai 
gondolkodás. A következő években ez egy következő hot topic lesz, bár persze 
a háború és a nehéz makrokörnyezet sajnos ezekre a törekvésekre is rányomja a 
bélyegét, megnehezítve a tervezést és előretekintést.

BIB: Ha azzal a feltételezéssel élünk, hogy már visszafordíthatatlanok a 
klímaváltozás folyamatai, milyen projektek támogathatók zöld pénzügyi 
eszközökkel?

T.A.: Ezen a ponton már egészen biztosan szembesülünk az éghajlatváltozás negatív 
hatásaival, még akkor is, ha jelenleginél gyorsabb zöld technológiai átmenettel 
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számolunk. Ez természetesen nem csak az átlaghőmérséklet emelkedését, 
hanem az időjárás volatilitásának emelkedését is takarja. De kiegészíthetjük ezt 
még egyéb hatásokkal, mint például a globális talajpusztulással. 

Azaz elkerülhetetlenül alkalmazkodnunk, adaptálódnunk is kell. Az adaptációs 
projektek pedig már részei az EU zöld taxonómiának is, azaz zöld forrás 
allokálható ezen beruházásokra, noha népszerűségük jelenleg messze alulmúlja 
az ún. mitigációs, a környezeti hatásokat mérséklő projektekét. Ez annak tudható 
be elsősorban, hogy míg utóbbiak többsége már rövid távon is üzleti lehetőséget 
hordoz, addig az alkalmazkodást segítő projektek hosszabb távon bekövetkező 
és sok esetben közvetetten jelentkező üzleti megtérülést eredményeznek. 
Éppen ezért szükséges lenne további ösztönzők alkalmazására az adaptációs 
beruházások előmozdításában.

BIB: Hogy látjátok, hogy áll a pénzügyi illetve vállalati szektor a témában 
kompetens szakemberekkel való ellátottságban?

GY.G.: A bankokra van jobb rálátásom: szerintem nemzetközi téren az ország 
pénzügyi fejlettségéhez mérhető, közepes szinten állunk kompetenciákban. 
Számos nyugat-európai bank már nagyon mély és széleskörű kompetenciákat 
épített ki, és ehhez olykor nagyobb létszámú, képzett, dedikált fenntarthatósággal 
foglalkozó csapat is rendelkezésre áll - no persze ott a piaci “torta” is nagyobb. 
Ettől még messze vagyunk, de úgy gondolom, sok előrelépés történt az elmúlt 
években itthon is. Számos pénzügyi szervezet delegálta kollégáit az “alapozó” zöld 
pénzügyi és ESG képzésekre. Ezeken a rövid, tömör képzéseken megkaptak egy 
áttekintést, megérthették az új trendeket, feladatokat és lehetőségeket, amire 
aztán a munkában is építhetnek. Persze egy-egy konkrét, komplexebb feladathoz, 
mint például egy klímastressz teszt felépítéséhez vagy egy taxonómia-riport 
készítéséhez további képződésre vagy szakértők megbízására lehet szükség. 
Nagyon pozitív hazai fejlemény, hogy a BÉT programjának köszönhetően a kkv 
szegmensben is megindultak az ESG képzések.



2022  

Fenntarthatóság

témakörben

Őszi kurzusaink
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Integrating ESG risks into the  
enterprise risk management framework

865 EUR + Áfa

A Euronext Academy-vel közös kurzusunk gyakorlati áttekintést nyújt az ESG 
kockázatkezelési keretrendszer szélesebb vállalati kockázati keretrendszerébe 
való ágyazásról és integrálásról.
A résztvevők a program elvégzésével megtanulják, hogyan építsék fel az 
ESG kockázatértékelést, hogyan integrálják az ESG-kockázatot a vállalat 
keretrendszerébe, valamint, hogy milyen szabályozási kereteknek kell megfelelni. 
Ezen felül elmélyülhetnek az ESG működési és reputációs kockázatokkal való 
összefüggésében.
A kurzust minden olyan érdeklődőnek ajánljuk, aki felelős az ESG kockázatkezelési 
gyakorlatok bevezetéséért a szervezetében, vagy aki szeretné bővíteni a tudását 
az ESG kockázati megoldásainak megismerésével.

2022. december 1-2. MEGNÉZEM

ONLINE

fenntarthatóság

Képesített zöld pénzügyek szakértő

220.000 Ft + Áfa

A klímaváltozás a gazdaság és a társadalom minden szegmensét átformálja és 
a pénzügyi piacokat is teljesen újszerű kihívások elé állítja. A zöld szempontok 
megjelenése, illetve erősödése a banki, befektetési, biztosítói szolgáltatásokban 
a következő évek egyik legfőbb üzleti lehetősége, mely egyben a nemzetközi 
és hazai jogszabályok által is egyre explicitebben megkövetelt szabályozói 
elvárás is. A klímabarát, környezetileg fenntartható gazdaságra való átállás 
az elkövetkezendő időszakban hazánkban is jelentős beruházási igénnyel jár. 
Az egyik bővülési kulcsterületet az energiahatékonysági beruházások jelentik: 
a lakó- és egyéb ingatlanállomány modernizálása klímavédelmi és hozam/
kockázati szempontból is számos lehetőséget tartogat, figyelemmel a frissen 
bevezetett szabályozói kedvezményekre is. Szintén az energiához kapcsolódik a 
megújuló energiatermelés finanszírozása, ahol már itthon is egy kibontakozóban 
lévő forradalomról beszélhetünk.

2022. november 3-4. MEGNÉZEM

HIBRID

fenntarthatóság

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/4079?categoryId=o-10
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/2302?categoryId=o-10
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ESG, avagy egy új lehetőség a KKV-k életében

-

A képzés fő célja az ESG alapismertek és módszertani keretek átadása, 
a képzésen résztvevők felkészítése az ESG szemlélet térnyerését követő 
kihívásokra. A képzés hozzá szeretne járulni a KKV-k fenntartható fejlődési 
céljainak a megvalósításához azáltal, hogy olyan ismeretekkel rendelkező 
szakértők kerülnek kibocsátásra, akik képesek felismerni a vállalatukat érintő 
és a fenntarthatósághoz kapcsolódó kockázatokat, valamint ezen kockázatok 
hatékony kezelésében rejlő üzleti lehetőségeket. 
A képzést a Budapesti Értéktőzsde által meghirdetett, a „KKV szektor 
hatékonyságának növelése, elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések 
biztosítása révén” megnevezésű, GINOP-1.1.7-17 azonosítószámú projekt és a 
„BÉT Mentoring program a Közép-magyarországi régióban” c. kiemelt projekt 
keretében indul (A Felhívás kódszáma: BÉT-KMR-4). 
A képzés díja a kis- és középvállalkozások számára 100 százalékos támogatási 
intenzitással vissza nem térítendő de minimis támogatásként elszámolható. A 
Budapest Institute of Banking Zrt. a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által akkreditált 
ESG képző intézmény.

2022. ősz (több alkalommal) MEGNÉZEM

HIBRID

fenntarthatóság

ESG Tanácsadó

220.000 Ft + Áfa

Mindannyiunk jövője attól függ, hogy mennyiben tudjuk biztosítani a 
környezetünket védő fenntartható növekedést. Mivel a gazdaság egyik motorja 
a finanszírozás, a fenntarthatósági követelmény fokozottan igaz a pénzügyi 
szektorra és a befektetésekre. Az ESG Tanácsadó képzésen Magyarország 
elismert szakértőitől ismerhetik meg a résztvevők a fenntartható pénzügyi 
befektetések jellemzőit, szabályozását és gyakorlatát.

2022. október 4-5. MEGNÉZEM

HIBRID

fenntarthatóság

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3870?categoryId=o-10
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3207?categoryId=o-10
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Vállalkozz okosan!
Használd a digitális technológiát!

Magyarország első komplex online képzése  
a digitális transzformáció és generációváltás  

témakörében!

Változáskezelés • Szemléletformálás • HR kihívások
Üzleti innováció • Nemzetközi terjeszkedés

www.ekkv.hu
www.bib-edu.hu

10
modulárismodul

11
tesztekszakértő

100%
videókonline



2022  

Hitelezés  /
Kockázatkezelés
témakörben

Őszi kurzusaink
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Agrárium finanszírozásának 
speciális kérdései

90.000 Ft + Áfa

Szemléletformáló információk a növény- és állattenyésztésről a vadgazdálkodás 
sajátosságairól. Hogy változtak az agrárium finanszírozására vonatkozó EU és 
hazai szabályok?
 A képzés folyamán bemutatjuk:

• hogyan változtak az agrárium finanszírozására vonatkozó EU és hazai 
szabályok;

• melyek az agrárium és az élelmiszeripar speciális finanszírozási igényei,
• a finanszírozási feltételeit, lehetőségeit;
• mit vegyünk figyelembe és vizsgáljunk egy növénytermesztő, állattenyésztő 

üzem finanszírozásánál;
• hogyan értékeljük az agrárium fejlesztéseit, és melyek a főbb kockázatok.

2022. november 14. MEGNÉZEM

HIBRID

hitelezés / kockázatkezelés

Képesített vállalati hitelelemző

255.000 Ft + Áfa

Ismerkedjünk meg, milyen lépések szükségesek egy vállalat vagyoni -pénzügyi 
helyzetének elemzéséhez, mit vizsgáljunk egy üzleti tervben, hogy tudjuk 
valószínűsíteni a fenntartható működést, és persze a hitel visszafizető képességet!
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 három nap alatt átfogó, elméleti 
és gyakorlati ismeretanyaggal bővítheti tudását a vállalati hitelkockázatok 
felismerése és kezelése területén.

2022. október 5., 12., 19. MEGNÉZEM

HIBRID

hitelezés / kockázatkezelés

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3082?categoryId=o-8
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3088?categoryId=o-8
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PD, LGD paraméterbecslési gyakorlat

255.000 Ft + Áfa

Ismerje meg az iparági sztenderdnek számító megoldásokat és a felügyeleti 
elvárásokat a kockázati paraméterbecslések területén. Képzésünkön 
elsajátíthatja a felügyeleti vizsgálatok próbáját is kiálló modellek megalkotását. 
Két napban adjuk át gyakorlatias formában mindazt a tudást, amelyből 
megismerheti mind a nemteljesítés valószínűségét (PD) becslő modelleket, 
mind a nem teljesítéskori veszteségráta (LGD) számítási módszertanait, amelyek 
megfelelnek a bázeli követelményrendszernek. Ezen felül átfogó és naprakész 
ismeretanyagot nyújtunk az IFRS9 szerinti paraméterbecslési követelményekről 
és a gyakorlati megvalósítás praktikáit is bemutatjuk.

2022. október 13-20. MEGNÉZEM

HIBRID

hitelezés / kockázatkezelés

Vállalati konszolidált beszámolók elemzése

99.000 Ft + Áfa

Az MNB elvárja, hogy az intézmény az ügyfélcsoportba sorolást minden olyan 
személyre és szervezetre vonatkozóan végezze el, amellyel szemben a CRR 
szerinti kitettsége áll fent, vagy amellyel kockázatvállalással járó szerződés 
kötését tervezi. Az egy csoporthoz tartozó vállalkozások azonban nem feltétlenül 
készítenek konszolidált beszámolót, ugyanakkora megalapozott döntéshez 
szükséges lenne az együttes értékelés és elemzés. Ehhez nyújtunk segítséget 
ezzel a programmal, amelyben bemutatjuk, hogy kell egy kvázi konszolidációt 
elvégezni.

2022. november 8. MEGNÉZEM

TANTERMI

hitelezés / kockázatkezelés

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/1306?categoryId=o-8
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/309?categoryId=o-1
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Konzorciális (klub- és szindikált) 
 hitelezés a gyakorlatban

179.000 Ft + Áfa

A kurzus résztvevői gyakorlatorientált ismereteket szerezhetnek a konzorciális 
hitelezés témakörében; megismerhetik a konzorciális hitelezés alapjait, a 
megvalósítás gyakorlatát és dokumentációs hátterét. Képzésünk attól egyedi, 
hogy az általános elméleti ismereteket a legtöbb esetben hazai és nemzetközi 
gyakorlati példákkal egészítjük ki, illetve több esettanulmány-jellegű szituációt 
interaktív módon dolgozunk fel. A képzés során szerzett gyakorlati finanszírozási 
ismeretek más, pl. bilaterális hitelek esetén is alkalmazhatók.

2022. november 16-17. MEGNÉZEM

TANTERMI

hitelezés / kockázatkezelés

Biztosítékok a hitelezésben, biztosítékok 
alkalmazásának lehetőségei

90.000 Ft + Áfa

A hitelbiztosítékok joga, visszatekintve az elmúlt 20-25 év jogi szabályozására, 
egy folyamatosan változó jogterület. Formálták jogpolitikai célok, jogalkalmazói 
igények, így különösen a hitelpiaccal összefüggő érdekek és persze nem utolsó 
sorban a mindenkori gazdasági környezet. Vitathatatlan tény, hogy a finanszírozók 
számára a jó projekten alapuló üzleti döntés mellett az egyik legfontosabb kérdés 
a megfelelő (hitel)biztosítéki struktúra kialakítása. 
Fontos, hogy tudásunk ebben a tekintetben korszerű legyen: tudjuk, hogy mi a 
leghatékonyabban megvalósítható biztosítéki struktúra, hogyan tudjuk ezt 
létrehozni és fenntartani, illetve, ha szükséges, akkor a minél jobb megtérülés 
érdekében a biztosítékokat érvényesíteni.

2022. december 1. MEGNÉZEM

hitelezés / kockázatkezelés

HIBRID

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/313?categoryId=o-8
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3084?categoryId=o-8
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MCD – Jelzáloghitelezés képzés

200 Euro

A Mortgage Credit Directive (MCD) irányelvnek való megfelelést szolgálja a 
jelzáloghitel nyújtásával, közvetítéssel kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra 
és a foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról. A 
kormányrendelet szakmai képzettségi és képességi elvárásokat is megfogalmaz. 
A szolgáltatóknak belső képzést kell biztosítaniuk az olyan kollégák számára, akik 
jelzáloghitelezést végeznek. A belső képzéseket naprakészen, a jogszabályban 
meghatározott tartalommal legalább évente (felettes vagy ellenőrző munkatárs 
számára kétévente) kell megtatani, és a munkatársaknak a szakmai ismeretek 
elsajátításáról számot is kell adniuk vizsga keretében.

Folyamatos jelentkezés! MEGNÉZEM

E-LEARNING

hitelezés / kockázatkezelés

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/1426?categoryId=o-8
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A pénzügyi világ egyedülálló 
 online képzése a fizetési 

rendszerek digitális 
transzformációjáról

6 30
komplex

modul
órányi

tananayag
online

végezhető

100%
tanúsítvány

A Budapest Institute of Banking a 
londoni székhelyű CFTE-vel közösen 
létrehozott egy olyan forradalmian új 
digitális pénzügyi kurzust, amelynek 
révén a pénzügyi szakemberek átfogó  
és innovatív ismeretekhez juthatnak  
a fizetési mechanizmusok témakörében.

és további nemzetközileg elismert szakértők és előadók!

Fred Bär
Jean-Michel  
Godeffroy Kim Ford

Michael  
O’Loughlin Ritesh Jain

Secretary General,
EACHA

Former Director General,
ECB

Senior VP,
FISERV

Founder,
OLOUGHLIN:IO

Former COO,
HSBC
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Wershitz Ottó
Neuron Solutions,  
társalapító

Mesterséges Intelligencia 
a pénzügyekben

INTERJÚ

BIB: Mitől lett ennyire forró téma a mesterséges intelligencia az utóbbi 
időben?

Bár maga az MI története a múlt század 50-es éveire nyúlik vissza, onnantól 
léteznek elméleti koncepciók és gyakorlatban bizonyos feltételek mellett 
működő megoldások, ténylegesen az elmúlt 10-12 év hozta meg az áttörést. Ennek 
oka, hogy az MI gyakorlati technológiáját jelentő ún. gépi tanuló rendszerekhez 
sok és jó minőségű, digitálisan tárolt és feldolgozható adat szükséges, amely 
adatrobbanás az interneten működő, online szolgáltatások elmúlt két évtizedben 
lezajlott térhódításával vált valóra, mint pl. az internetes áruházak, közösségi 
média, internetes keresők, hogy csak néhány ilyen szolgáltatást említsünk. 
Természetesen kellett azért néhány dolog ehhez például, hogy maguk a gépi 
tanuló technológiák is sokat fejlődtek számos innováció útján vagy hogy az MI 
rendszerek építéséhez és működtetéséhez szükséges nagy mértékű számítási 
kapacitás is egyre gazdaságosabban vált elérhetővé.

BIB: Milyen iparágakra van hatással? Hol hasznosítható?

A jó hír, hogy minden iparágra hatással van vagy lehet tekintve, hogy számos 
különböző típusú problémát, feladatot meg tud oldani, vállalati – üzleti funkciót 
támogatni, hatékonyabbá tenni. Mindenhol hasznosítható, ahol tárolunk, gyűjtünk 



23

digitális adatot, amelyek lehetnek számadatok, szövegek (dokumentumok, 
emailek vagy más feljegyzések), képek, videók vagy akár audió fájlok (amelyek 
emberi beszédet vagy más információt pl. gépek működésére jellemző rezgéseket 
tartalmaznak). 

BIB: Hogyan tud profitálni a pénzszektor?

Ahogy az üzleti élet más területén, a pénzügyi szektor is jelentős mértékben, 
számos alkalmazási esetben profitálhat az MI-ból. Inkább csak néhány példát 
említve: az ügyfelekkel való kommunikációt gyorsíthatjuk, egyszerűsíthetjük, 
pontosabban tudunk az egyes ügyfelekre, ügyféligényekre szabott ajánlatokat 
adni vagy akár befektetési tanácsot adni ügyfeleinknek, segíthet a piaci trendek, 
kockázatok elemzésében, előrejelzésében és természetesen a visszaélések, 
csalások azonosításában felismerésében.

BIB: Siker kulcsa a rendelkezésre álló adat?

Igen a fentiekben többször szó volt, hogy az MI-t ténylegesen megvalósító 
rendszerek tanításához és persze működtetéséhez adatok kellenek, ez alapvető 
fontosságú. Mindazonáltal szintén fontos a szakértelem, amely alatt nemcsak 
a technológia építésének és üzemeltetésének data science és informatikai 
ismereteit értjük, hanem hogy a megfelelő üzleti alkalmazásokat meg tudjuk 
tervezni és a meglévő üzleti folyamatokba integrálni tudjuk (vagy a folyamatokat 
módosítani tudjuk) és szintén fontos egy adott vállalat szervezetének nyitottsága, 
agilitása, hogy ezt az új technológiát adoptálja és sikeresen alkalmazza.

BIB: Számíthatunk arra, hogy mostantól már minden megoldást a mesterséges 
intelligencia vezérel majd?

Máris nagyon sok helyen alkalmazzák az MI-t illetve mi magunk is használjuk 
még ha nem is tudjuk pl. internetes keresésnél, online vásárlásnál vagy 
fordítóprogramok használatakor. Ha vállalatok működésében gondolkozunk, 
természetesen egyre több iparágban, egy több vállalatnál egyre több funkciót 
támogathat az MI vagy teljesen új dolgokat valósíthat meg, mint például az 
önvezető járműveket, de a teljes vagy legalább is nagy fokú elterjedés még mindig 
hosszabb idő kérdése. Mindenesetre mi hiszünk abban, amit Andrew Ng, az MI egyik 
legismertebb és -elismertebb szakértője mondott: „A mesterséges intelligencia 
az új elektromosság”. Ugyanúgy mint 100 évvel ezelőtt az elektromosság, az MI 
minden iparágban jelen lesz, sőt minden iparágat át fog formálni. 



2022  

 
IT  / Digitalizáció
témakörben

Őszi kurzusaink
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Informatikai rendszerek védelme 
a 8/2020 (VI.22.) MNB ajánlás szerint

169.000 Ft + Áfa

Célunk, hogy a kurzus folyamán bemutassuk a pénzügyi szektorban bekövetkezett 
lényeges változásokat és újdonságokat, szabályozási környezetet, compliance 
szempontokat és etikai kérdéseket annak érdekében, hogy mindezen ismeretek 
birtokában a kurzus résztvevői munkájuk során felismerjék a digitalizációhoz 
kapcsolódó compliance-releváns helyzeteket és meg tudják tenni a megfelelő 
lépéseket azok kezelése érdekében, továbbá hathatós támogatást tudjanak 
nyújtani munkáltatójuk számára a szabályok betartásában, valamint a 
tisztességes és etikus magatartás biztosításában. Ajánljuk banki compliance 
szakértőknek; vállalati compliance szakértőknek; belső ellenőröknek; kontrolling 
területen dolgozóknak; vállalati jogászoknak; IT vezetőknek; compliance iránt 
érdeklődőknek.

2022. november 9., 16., 23. MEGNÉZEM

it / digitalizáció

HIBRID

Predictive modelling with big data

930 EUR + Áfa

Manapság a vállalatok Big Data elemzést alkalmaznak, hogy felfedjék azokat 
a rejtett mintákat, amelyek segíthetnek megalapozottabb üzleti döntések 
meghozatalában. A „Big Data modellezése” gyakorlati útmutatást nyújt a Big 
Data megfelelő használatához és elemzéséhez. Az adatok széleskörű térhódítása 
és a növekvő technológiai fejlődés továbbra is átalakítja az ipar működését és 
versenyét. Különösen a pénzügyi szektorban kezdték el az Big Data elemzés 
alkalmazását, hogy további betekintést nyerjenek környezetükbe, és végül jobb 
befektetési döntéseket hozzanak. 
Képzésünk bemutatja a Big Data eszközöket, hogy hogyan kell kezelni a 
nagy adathalmazokat és hogyan kell alkalmazni a Big Data módszertanokat 
számos problémában, a kockázatkezeléstől kezdve a hitel nemteljesítésének 
előrejelzéséig gépi tanulással.

2022. november 14-23. MEGNÉZEM

ONLINE

it / digitalizáció

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3119?categoryId=o-5
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/2737?categoryId=o-5
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Képesített bankbiztonsági specialista

255.000 Ft + Áfa

A Bankszövetség célja, hogy magasan képzett szakemberek feleljenek a pénzügyi 
intézmények, biztosítók szervezetén belül a biztonság, az adatvédelem, az IT 
védelem területének jogszabályi előírások szerinti, fenntartható, biztonságos 
működéséért. A résztvevő a képzés során megismeri az e területekre vonatkozó 
jogszabályi előírásokat és azok alkalmazásának legjobb gyakorlatát, elsajátítja 
a bankbiztonság körébe tartozó, az üzletmenet folytonosságot és üzletmenet-
biztonságot szolgáló ismereteket és a szabályozói, felügyeleti elvárásokat 
is. megismeri a fizikai biztonság, adatvédelem, informatikai biztonság, 
humánbiztonság területét érintő kihívásokat. 
Ezen ismeretek birtokában majd gyakorlati tevékenysége során magabiztosan 
tudja alkalmazni a bankbiztonság megteremtéséhez szükséges technikákat, 
eszközöket, az adatvédelemmel és IT védelemmel kapcsolatos ismereteket.

2022. november 15., 22., 29. MEGNÉZEM

it / digitalizáció

HIBRID

Felhőszolgáltatók igénybevétele 
a 4/2019 (IV.1.) MNB ajánlás szerint

93.000 Ft + Áfa

A képzés során átfogó ismeretet lehet szerezni az MNB felhőajánlásából, 
annak alkalmazhatóságáról és az MNB ellenőrzési gyakorlatáról. A résztvevők 
továbbá megismerhetnek különféle szektorokban, különböző kritikusságú 
rendszerekre, elérési és szolgáltatási modellekre valós példák alapján 
kidolgozott esettanulmányokat, a legfontosabb tapasztalatokat, problémákat, 
nehézségeket, valamint a lehetséges megoldási és válaszlehetőségeket. A 
képzésen való részvétellel az ISACA (Information Systems Audit and Control 
Association) Magyarországi Egyesülete által CPE pontok ismertethetőek el!

2022. november 28. MEGNÉZEM

HIBRID

it / digitalizáció

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/1264?categoryId=o-5
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3876?categoryId=o-5 
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Mi a mesterséges intelligencia?

49.000 Ft + Áfa

Egy mesterséges intelligenciára felkészült szervezet minden tagja ismeri a 
mesterséges intelligencia technológiát és üzleti jelentőségét. Ennek megfelelően 
célunk, hogy a résztvevők áttekintést kapjanak a mesterséges intelligencia 
világáról a technológiai alapoktól az üzleti lehetőségekig és megismerjenek 
néhány esettanulmányt, gyakorlati példát.
Bevezető képzésünk, amely előadásokból, interaktív beszélgetésekből (kérdés-
válasz) és gyakorlati bemutatókból áll, megfelelő szintű alapozást biztosít 
mindenkinek.

2022. november 30. MEGNÉZEM

it / digitalizáció

TANTERMI

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/4089?categoryId=o-5


2022  

Pénzügy
témakörben

Őszi kurzusaink
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Pénzügyi infrastruktúrák

97.000 Ft + Áfa

A pénzforgalom és a pénzügyi infrastruktúrák a pénzügyi szektor technológiai 
fejlődésnek leginkább kitett területe. A képzés célja az alapvető fogalmi és 
elméleti tudás megszerzése a pénzügyi infrastruktúrák működése, szabályozása, 
ellenőrzése és fejlesztése kapcsán, továbbá a pénzügyi infrastruktúrák 
működésével kapcsolatos, a pénzforgalmi szolgáltatók mindennapi feladataihoz 
kötődő gyakorlati tudnivalók elsajátítása.
A kurzus megfelelő ismereteket nyújt a hagyományos és az új típusú pénzforgalmi 
szolgáltatók a pénzforgalomhoz kötődő területein dolgozó szakembereinek. 
Felépítése alapján alkalmas arra, hogy a több éves szakmai tapasztalattal 
rendelkező, de akár a junior munkatársak számára is hasznosítható tudást adjon 
át. 

2022. október 6. MEGNÉZEM

pénzügy

HIBRID

Pénztárkezelő és valutapénztáros

72.000 Ft + Áfa

A pénztárkezelő és valutapénztáros képzés 2021-től államilag engedélyezett 
programkövetelmény alapján megvalósuló szakmai képzés. A pénzváltási 
tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján a pénzváltási 
tevékenységre irányuló munkakör betöltésének feltétele a pénztárkezelő és 
valutapénztárosi képzés elvégzését tanúsító államilag elismert bizonyítvány 
megléte. A képzésben résztvevő elsajátítja a pénztárkezelői vagy valutapénztárosi 
munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

Folyamatos jelentkezés! MEGNÉZEM

pénzügy

HIBRID

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/60?categoryId=o-1
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/293?categoryId=o-1
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Pénzügyi Jogi Akadémia

100.000 Ft + Áfa*

A képzés során hallgatóink elsajátíthatják a pénz- és tőkepiacot bemutató 
ismereteket, feltérképezik a pénzpiaci és tőkepiaci szolgáltatásokat, 
valamint a biztosítási szektorban alkalmazandó szabályozást és gyakorlatot. 
Megismerkednek az általuk is igénybe vett pénzügyi szolgáltatások gyakorlati 
működésével, megérthetik a pénzügyi folyamatokat, átfogó képet kaphatnak a 
pénzügyi szektor szereplőiről és a Magyar Nemzeti Bank működéséről. A Pénzügyi 
Jogi Akadémia programja alapja két egyetemi szakképzésnek is.* 

2022. szeptember 16. – 

2023. május 26.
MEGNÉZEM

pénzügy

Jogász és/vagy közgazdasági, gazdaságtudományi 
felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók 
számára a képzésen való részvételt kedvezményes 
áron biztosítjuk: 20.000 Ft + ÁFA

HIBRID

Vállalati pénzügyi kimutatások elemzése

179.000 Ft + Áfa

A vállalatok évente nyilvánosságra hozzák számviteli beszámolójukat, lehetőséget 
biztosítva üzleti partnereinek, a hatóságoknak és más piaci szereplőknek, hogy 
tájékozódjanak teljesítményük, megbízhatóságuk felől. Miközben a legtöbb 
számviteli kurzuson részletesen tanítják a kimutatások összeállítását, azok 
értelmezése, a számok „olvasása” sokszor csak nagyon kevés hangsúlyt kap. 
Pedig a legtöbb szakembernek inkább arra volna szüksége, hogy a kimutatások 
adataiból arra tudjon következtetni, hogy mi történt az adott cégnél, s ez alapján 
mire lehet számítani a jövőben. E kurzus ezt a hiányt pótolja.

2022. október 6-7. MEGNÉZEM

TANTERMI

pénzügy

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/1575?categoryId=o-1 
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/309?categoryId=o-5
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Vállalatértékelés

259.000 Ft + Áfa

A vállalatértékelés a vállalati pénzügy csúcsa: egy időben van hozzá szükség 
alapos pénzügyi, számviteli, kontrolling, jogi és vezetési-szervezési ismeretekre. A 
munka során a múltbeli adatok elemzésére és a piaci kilátásokra a támaszkodva 
kell olyan értéktartományt meghatározni, amelyen belül a felek pusztán üzleti 
racionalitásukat követve hajlandók az adásvételre, figyelembe véve befektetési 
alternatíváikat és a cég fejlesztési lehetőségeit is. A vállalatértékelés integráló 
nézőpontja segíti a felsővezetői szemléletet kialakítását és elmélyítését, a 
tulajdonos-menedzsment kommunikáció javítását és a vállalat-hitelezők 
kapcsolat erősödését is.

2022. október 26-28. MEGNÉZEM

pénzügy

TANTERMI

Pénzügy és gazdaság – 
holisztikus áttekintés jogászoknak
A képzési programsorozat kifejezetten jogászok és joghallgatók, közgazdász 
hallgatók számára került elsősorban kidolgozásra. A piacról érkező jelzések alapján 
a képzés egyfajta hiánypótló szerepet tölt be a konkrétan a banküzemtanban, 
monetáris politikában, a fogyasztóvédelmi szempontú eljárásokban, vagy éppen 
a pénzügyi jogvitarendezésben kevéssé járatos jogászoknak, joghallgatóknak 
és közgazdászoknak. A mindennapi jogászi működés során felmerülhetnek 
bizonytalanságok, kérdések a program keretében tárgyalt témák, szakterületek 
tekintetében, amelyek megválaszolása nem minden esetben egyértelmű, hiszen 
nem képezheti ez a tudásanyag feltétlenül a rutinszerű napi munkavégzés részét. 

MEGNÉZEM

pénzügy

80.000 Ft + Áfa* 2022. október 28., 
november 4., 11., 25., 
december 2. 

Jogász és/vagy közgazdasági, gazdaságtudományi 
felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók 
számára a képzésen való részvételt kedvezményes 
áron biztosítjuk: 50.000 Ft + ÁFA

HIBRID

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/54?categoryId=o-1
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3385?categoryId=o-1 
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MS Excel pénzügyeseknek

129.000 Ft + Áfa

A pénzügyi szakemberek mindennapi munkájuk során nagyon sokat használják 
a Microsoft Excel táblázatkezelőt, azonban csak nagyon kevesen vettek részt 
valaha a szoftver használatáról szóló formális képzésen. Így igen gyakran saját 
tapasztalatból, esetleg a munkaközösségen belül terjedő gyakorlatok, tippek 
alapján igyekeznek munkájukat végezni, miközben a feladatokra legalkalmasabb 
funkciókat esetleg nem is ismerik. A program képességeinek alaposabb 
megismerésével napi munkájuk könnyebb, gyorsabb és kényelmesebb lehet, 
miközben hatékonyságuk úgy javulhat, hogy több idejük marad a valóban mély 
szakmai tudást igénylő feladatok elvégzésére.

2022. november 9-11. MEGNÉZEM

ONLINE

pénzügy

MS Excel makrók pénzügyeseknek

179.000 Ft + Áfa

Az Excel minden pénzügyi szakember napi munkaeszköze. Sokszor azonban az 
érdemi szakmai munka megkezdése előtt időrabló repetitív feladatok sorát 
kell elvégeznünk, vagy a hatékony munkához olyan függvényekre és funkciókra 
lenne szükség, amelyet a táblázatkezelő nem ismer. A VBA nyelven írt makrók 
segítségével kibővíthetjük a program képességeit és automatizálhatunk 
számos feladatot, amivel nemcsak időt takaríthatunk meg, de csökkentjük 
a hibázás lehetőségét is. E rövid bevezető kurzus elvégzői képesek lesznek a 
munkahelyükön felmerülő feladatok makrókkal való egyszerűsítésére és tudásuk 
további önállóan gyarapítására.

2022. november 23-25. MEGNÉZEM

ONLINE

pénzügy

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/72?categoryId=o-1
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/59?categoryId=o-1
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Képesített treasury szakértő

255.000 Forint + Áfa

A képzés célja, hogy versenyképes, naprakész ismereteket biztosítson vállalattal 
és a banki kincstár területén. A kurzus átfogó gyakorlati képzéssel kiegészített 
tudásanyaggal segíti a munkatársak munkáját, ezáltal a vállalat kitettségével 
kapcsolatos kockázatok mérséklésének likviditási kezelését, kamat- és 
devizakockázat-kezelését, valamint árupiaci ügyletek használatát.
Pénzintézetek vállalati ügyfélkapcsolati, junior treasury illetve közép- és 
nagyvállalatoknál pénzügyi/gazdasági területen dolgozó szakemberek, 
valamint azon vezetők részére, akik számára munkájuk magas fokú elvégzéséhez 
elengedhetetlen az ismereteik bővítése pénzügyi kockázatkezelési és treasury 
területeken, továbbá azoknak, akik ilyen területen képzelik el jövőjüket.

2022. november 9-23. MEGNÉZEM

HIBRID

pénzügy

Pénzügyi szolgáltatásközvetítői, biztosítás- 
közvetítői és tőkepiaci üzletkötői képzések

25.000 Ft - 30.000 Ft

A Pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői 
hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015. 
(XII. 30.) NGM rendelet szerinti hatósági vizsgára felkészítő képzéseinket a 
legfelkészültebb elméleti háttérrel és gyakorlati tapasztalattal rendelkező 
oktatók előadásában hirdetjük meg. A képzések mellett a hatósági vizsgára 
történő felkészítést és a vizsgaadminisztrációs feladatokat is ellátjuk.

FOLYAMATOS JELENTKEZÉS! MEGNÉZEM

ONLINE

pénzügy

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/2392?categoryId=o-1
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3872?categoryId=o-3
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Informatikai biztonsági jellegű 
képzések az MNB szakértői
együttműködésében

INTERJÚ

Biró Gabriella
Magyar Nemzeti Bank, 
főosztályvezető

BIB: Mi volt az az első impulzus életpályádon, ami az IT biztonság témaköre 
felé fordított Téged? Mi az aspirációd ezen a téren, kifejtenéd ezt bővebben 
számunkra?

Egészen kicsi koromtól IT-val akartam foglalkozni, de az egyetemi tanulmányaim 
alatt találkoztam az IT biztonsággal és nagyon megtetszett. Szeretem azt, 
hogy mindig van fejlődés, mindig vannak új dolgok, új technológiák, új elméleti 
megközelítések. Az is fontos számomra, hogy valami olyat csinálok, ami hasznos, 
aminek van értelme, célja. Vigyázni az emberek adataira, pénzére szerintem 
nagyon jó hivatás.

BIB: Mit jelent a hazai pénzintézeti szektor számára a Magyar Nemzeti Bank 
Informatikai Felügyeleti működése? Mit és hogyan fog össze a Felügyelet 
ezen jellegű tevékenysége, hatásköre keretében?

A Magyar Nemzeti Bank Informatikai Felügyeleti Főosztály egy nagy múltú, 
komoly szakmai alapokon nyugvó csapat. A szabályozási környezet állandó és 
következetes, ami nagyon fontos, mert stabil kereteket ad a több éven átívelő 
IT fejlesztéseknek is. Ha ma Magyarországon valaki engedélyköteles pénzügyi 
tevékenységet folytat, akkor ki lehet indulni abból, hogy átment egy szigorú 
engedélyezési eljáráson, ahol megvizsgáltuk, hogy adottak-e a működésének IT 
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feltételei. Emellett szabályozási és felügyelési tevékenységet is végzünk, azaz 
ellenőrizzük a már működő intézményeket.

BIB: Megosztanád általános tapasztalataidat a felügyelt intézmények 
megfelelési képességéről, hajlandóságáról és az egyes ajánlások általuk 
való gyakorlati alkalmazásáról? Van-e olyan aspektus, amelyben igény 
lenne még fejlődésre?

A döntő többség próbál megfelelni az MNB elvárásainak. Azt IT ajánlásokkal 
kapcsolatban az a tapasztatalom, hogy a szakembereket általában könnyű 
meggyőzni, hamar megértik, hogy mire miért van szükség. Az egy másik kérdés, 
hogy a megfeleléshez megkapják-e a kellő támogatást a menedzsment részéről, 
vagy az IT mellett az üzlet ötleteinek megvalósítása viszi el az erőforrásokat. 
Ugyanakkor mi is próbálunk gyakorlatias ajánlásokat megfogalmazni. A 
többségünk dolgozott a túloldalon és eléggé empatikusak, ámde szigorúak 
vagyunk. Fejlődésre mindig van igény és lehetőség, de összességében jó a helyzet.

BIB:  Beszéljünk most a közelmúltbeli és jelenlegi kihívásokról, kiberbiztonsági, 
IT biztonsági jellegű helyzetképről röviden. Mi a meglátásod az ajánlások 
átültetésével, a követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatban?

Ahogy egyre jobban függünk az IT megoldásoktól, egyre több dolgot intézünk 
online, egyre több adatunk van informatikai rendszerekben, úgy egyre nagyobb 
a támadási felület és egyre összetettebb kiberbiztonsági kérdéseket kell 
megválaszolnia a szakértőknek. Ezért aztán mindig, minden évben el lehet 
mondani, hogy egyre több fenyegetés, egyre több kihívás jelentkezik az IT 
biztonság területén. Éppen ezért ugyan az MNB ajánlásai szigorúnak számítanak, 
de az összes többi szabályozó is közelít már ehhez a szinthez, például EU-s 
szinten a most formálódó a DORA rendelet is erre példa. Pont azért, mert az MNB 
elvárások már nem újak, a magyar pénzintézetek és a pénzintézetekben dolgozó 
szakemberek többsége is jól ismeri az elvárásrendszert, de mi is nagyon nyitottak 
vagyunk a kérdések megválaszolására, illetve elég sok oktatást is tartunk. Így 
viszont, ha valaki nem felel meg az elvárásoknak, akkor ott többnyire nem arról 
van szó, hogy nem érti.  

BIB: Milyennek látod a piaci szereplők működési sémáit felügyeleti 
szemszögből? Adottak-e a működés IT feltételei a piaci szereplők körében? 
Statikus elvárási rendszer, vagy folyamatos változások jellemzik a 
megfelelési pontokat?
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Érdekes módon az új szereplők, a fintech cégek olykor könnyebben megfelelnek 
az IT követelményeknek, mint a hagyományos pénzintézetek, mivel jobban 
értik a technológiai elvárásokat és nem cipelnek magukkal olyan technológiai 
örökségeket, ami megnehezítené a helyzetüket. Aki engedélyhez kötött 
tevékenységet végez, az egyszer már az engedélyezési eljárás során bemutatta, 
hogy tudja teljesíteni az IT követelményeket, viszont mindig jönnek új technológiák 
és új feladatok, ezért sosem lehet hátra dőlni. Például 5 évvel ezelőtt még 
nem volt annyira mindennapi dolog az online számlanyitás, mint most. Az is 
változik, hogy éppen minek hívjuk ugyanazt: számítástechnikai, informatika, IT, 
… Ugyanakkor az IT biztonság alapelvei meglepően időtállónak bizonyultak, bár 
mostanában nagyon gyakran kiberbiztonságnak nevezzük ezeket.  

BIB: Véleményed szerint mik a jövő, a közeljövő feladatai, kihívásai? Mire 
számítasz, mit gondolsz, mik lehetnek a főbb irányok, gondolunk itt az egyes 
ajánlásokra, trendekre, tendenciákra?

Egészen biztos, hogy a pandémia által felgyorsított digitalizáció velünk marad, 
az online ügyintézés támogatása és a papírmentesség, a hiteles digitális 
dokumentumok előállítása egyre gyakoribb feladat lesz. A szabályozásban már 
évek óta látszik az a tendencia, hogy egyre többen ismerik fel a kiberbiztonság 
és az IT témák fontosságát, egyre több ilyen témájú rendelet, ajánlás születik. 
Lassan viszont elérkezünk a konszolidáció időszakához, mikor már a meglévő 
szabályozások összehangolása, a szinergiák megtalálása lesz a cél. Remélem, 
hogy ez az MNB tapasztalatának felértékelődését is jelenti, mivel mi már 20 éve 
egységes követelményrendszert alkalmazunk a különböző intézmény típusokra 
IT szempontból. 

BIB: Tudnál-e előrevetíteni olyan aspektust, például az ajánlásokat, a 
jelenlegi követelményrendszereket illetően, amelynek keretében számítani 
lehet, és kell, a közeljövőben változásokra?

A legnagyobb változás a DORA rendelet közététele lesz, viszont utána hozzá kell 
majd nyúlnunk a saját, MNB-s szabályozóeszközeinkhez is. Már van egy listánk, 
vannak terveink azzal kapcsolatban, hogy min fogunk változtatni. Ami viszont 
még idén várható: az elektronikus írásbeli jognyilatkozatokra vonatkozó vezetői 
körlevelünket átalakítjuk, kibővítjük és ajánlás formában fogjuk kiadni. 
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BIB: A képzéseink révén az érintett intézmények hozzájuthatnak elsőkézből a 
mindenkori aktualitásokhoz, és gyakorlati útmutatóval is gazdagodhatnak 
a résztvevők. Ezzel kapcsolatban is számíthatunk arra, hogy képzések 
keretében bemutatjátok a változásokat?

Igen, természetesen, készülünk valamennyi vonalon az információknak akár 
konzultációs formában, akár kurzusok keretében való megosztására. Érdekünk 
az ajánlásoknak való megfelelés támogatása is, és ebben nyitottak vagyunk, 
folyamatosan aktualizáljuk a kurzusok tematikáját a fejlemények tükrében, 
mindig naprakész információkat osztunk meg.

BIB: Összegzésképpen, mi lenne a kulcsüzeneted a felügyelt intézmények 
számára?

A legfontosabb, hogy alakítsanak ki élő kapcsolatot a felügyelettel. Vegyenek 
részt az oktatásainkon, kérdezzenek, jöjjenek konzultálni! Mindenkinek jobb, ha 
konstruktívan együtt tudunk működni és jó, biztonságos megoldások születnek.



2022  

Szabályozás /

Megfelelés
témakörben

Őszi kurzusaink
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Kriptoeszközök szabályozása: 
Az EU visszavág?

38.000 Ft + Áfa

Az új fizetési megoldások, decentralizált pénzügyek, vagy éppen a metaverzumok 
megjelenése egy új, hatékony – inkább decentralizált – pénzügyi világ ígéretével 
kecsegtet. De az éremnek van egy másik oldala is. A megjelenő termékek 
bonyolultak és gyakran kevés információ ismert róluk, a véleményvezérek 
nyilatkozataikkal képesek az árfolyamok befolyásolására, és a hackelések 
is mindennaposok. Emiatt szükséges a szabályozás. Legyen vége a „kripto 
Vadnyugatnak” Európában. Ennek megvalósítása érdekében Az Európai Unió 
szabályozóinak ambiciózus terve halad az elfogadás felé. A tervezet jelenlegi 
állapota szerint a szabályozás hamarosan alkalmazandó lenne a magyar piaci 
szereplőre is. Ezért valamennyi érintettnek – legyen az új belépő, vagy már piacon 
lévő vállalkozás, befektető, potenciális befektető – érdemes ismerkedni az új 
szabályozással.

2022. október 14. MEGNÉZEM

szabályozás / megfelelés

HIBRID

A CRR 3 és a CRDVI várható változásai:  
Készüljön fel időben!

126.500 Ft + Áfa

Jelentős változások várhatók az Európai Unió banki szabályozásában, ami érinti 
a sztenderd és a fejlett tőkekövetelmény számítási módszereket használó 
hitelintézeteket is. Fontos újdonság, hogy a fejlett módszert alkalmazóknak 
az új sztenderd módszer szerint is ki kell számítaniuk a tőkekövetelményt. A 
képzés teljeskörű és aktuális ismeretet ad a várható változásokról, ami jelentős 
segítséget nyújt a hatékony felkészüléshez.

2022. október 18. MEGNÉZEM

HIBRID

szabályozás / megfelelés

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3381?categoryId=o-6 
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/4064?categoryId=o-6
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Képesített pénzmosás és  
terrorizmus-finanszírozás elleni szakértő II.

220.000 Ft + Áfa

A szeminárium alapvető célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás 
megelőzése témakörében aktuális ismereteket és elmélyülési lehetőséget 
biztosítson a résztvevők számára olyan hazai és nemzetközi kérdésekben, 
amelyek jelen pillanatban a leginkább foglalkoztatják a szakmában dolgozókat. 
A kurzus előadásai bemutatják a legújabb szabályozási irányokat és felügyeleti 
elvárásokat, ismeretet adnak a szolgáltatók részéről felmerülő legfontosabb 
problémákról, valamint hasznosítható tudást nyújtanak a kurzus hallgatói 
részére a mindennapi munkájukhoz szükséges gyakorlati kérdéskörökben is. A 
kurzus célja továbbá, hogy szakmai fórumot biztosítson az alapképzést elvégzett 
hallgatók számára annak érdekében, hogy az őket foglalkoztató legfontosabb 
gondolatokat megoszthassák egymással a kurzus témaköreiben.

2022. október 19-20. MEGNÉZEM

HIBRID

szabályozás / megfelelés

Vállalati compliance  
hatékony működtetése -Aktualitások

255.000 Ft + Áfa

A kurzus célja megismertetni a résztvevőkkel a compliance új kihívásait, trendjeit, 
gyakorlati alkalmazási követelményeit, áttekinteni azokat a compliance 
módszereket és eszközöket, melyek lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy a 
szakterület legjobb gyakorlatával és naprakész szaktudással rendelkezzenek. A 
folyamatosan megújuló jogi környezetből és elvárásokból adódóan kiemelkedően 
fontos a compliance területen dolgozó szakemberek folyamatos képzése és 
továbbképzése. Ezen a területen kifejezetten hasznos és szükséges a gyakorlati 
ismereteket is átadó, friss jogi szabályozásoknak megfelelő oktatási tananyag, 
interaktívan, a szakértők által értelmezve kerül átadásra.

2022. november 10-24. MEGNÉZEM

HIBRID

szabályozás / megfelelés

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/1751?categoryId=o-6
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3510?categoryId=o-6
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Képesített banki compliance szakértő

220.000 Forint + Áfa

A compliance számos folyamatosan változó szabályozási területet ölel fel. 
Kurzusunk átfogó képet ad a compliance-szel foglalkozó szakemberek számára 
a releváns szabályokról, ismerteti a nemzetközi és hazai legjobb gyakorlatokat, 
ezáltal segítve a hazai szakértőket a még hatékonyabb compliance struktúra 
és megoldások kialakításához. A felügyeleti elvárások bemutatásával a kurzus 
hozzájárul a felügyeleti kockázat csökkentéséhez, és az egységes iparági szintű 
alapsztenderd kialakításához.

2022. november 15-16. MEGNÉZEM

HIBRID

szabályozás / megfelelés

Nemesfémmel kereskedők és  
árukereskedők Pmt. szerinti képzése

40. 000 Ft

A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás megelőzése és megakadályozása 
napjaink egyik legfontosabb társadalmi feladata. Ennek érdekében az Európai 
Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa több pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedést rendelt el. Ezek teljeskörű megvalósulását szolgálják a hazai 
jogszabályok, így a 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) is.

Folyamatos jelentkezés! MEGNÉZEM

ONLINE

szabályozás /  megfelelés

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/74?categoryId=o-6
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/2390?categoryId=o-6


42

ONLINEKulturális javakkal kereskedők  
Pmt. szerinti képzése

40. 000 Ft

A pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás megelőzése és megakadályozása 
napjaink egyik legfontosabb társadalmi feladata. Ennek érdekében az Európai 
Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa több pénzügyi és vagyoni korlátozó 
intézkedést rendelt el. Ezek teljeskörű megvalósulását szolgálják a hazai 
jogszabályok, így a 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) is.

Folyamatos jelentkezés! MEGNÉZEM

szabályozás / megfelelés

Compliance és digitalizáció

98.000 Ft + Áfa

Célunk, hogy a kurzus folyamán bemutassuk a pénzügyi szektorban bekövetkezett 
lényeges változásokat és újdonságokat, szabályozási környezetet, compliance 
szempontokat és etikai kérdéseket annak érdekében, hogy mindezen ismeretek 
birtokában a kurzus résztvevői munkájuk során felismerjék a digitalizációhoz 
kapcsolódó compliance-releváns helyzeteket és meg tudják tenni a megfelelő 
lépéseket azok kezelése érdekében, továbbá hathatós támogatást tudjanak 
nyújtani munkáltatójuk számára a szabályok betartásában, valamint a 
tisztességes és etikus magatartás biztosításában. Ajánljuk banki compliance 
szakértőknek; vállalati compliance szakértőknek; belső ellenőröknek; kontrolling 
területen dolgozóknak; vállalati jogászoknak; IT vezetőknek; compliance iránt 
érdeklődőknek.

2022. december 8. MEGNÉZEM

szabályozás / megfelelés

HIBRID

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/2836?categoryId=o-6
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3383?categoryId=o-5 
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E-LEARNINGInsurance Distribution Directive (IDD)
e-learning képzés

14.999 Ft

E-learning alapú képzésünk rugalmasan elvégezhető, rövidebb blokkokból áll, 
mely internet-hozzáférés esetén bárhonnan (akár hosszabb utazás alatt útközben 
is) elérhető. PC-n, laptopon, tableten, de akár mobilon is megfelelő felbontásban 
hozzáférhető. Az E-learning módszertan élvezetes, interaktív és jól feldolgozható 
formában fogja segíteni hallgatóink minél hatékonyabb ismeretszerzését.
A képzés során a BIB Zrt. gondoskodik arról, hogy a képzés résztvevői a feladataik 
ellátásához szükséges, és a jogszabály által előírt magas szintű szakmai 
oktatásban részesüljenek.

Folyamatos jelentkezés! MEGNÉZEM

szabályozás / megfelelés

PSD2 tapasztalatok,  
PSD3 lehetséges irányok

109.000 Ft + Áfa

Az új évszázad technológiai újításai és a fogyasztói szokások változásai 
forradalmasítják a pénzügyi rendszert, a pénzforgalmi szolgáltatások mindegyike 
meghatározó átalakuláson megy keresztül. A pénzforgalmi szolgáltatásokról 
szóló új uniós irányelv, a PSD2 2018 januárjában lépett hatályba. 
A direktíva számos új rendelkezéssel formálta át a pénzügyi piacokat. Legfőbb 
következménye, hogy a bankoknak hozzáférhetővé kellett tenniük az átutalási és 
számlavezetési rendszereiket harmadik felek számára. A szabályozás célja, hogy 
ezt megfelelő biztonság mellett, a fogyasztók hatékonyabb védelmével együtt 
kerüljön megvalósításra.

2022. november vége

szabályozás / megfelelés

TANTERMI

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/1689?categoryId=o-8


2022  

Tőzsde / Tőkepiac /
Befektetés
témakörben

Őszi kurzusaink



45

Opciós piacok vizsgára felkészítő tanfolyam

Tőzsdei szakvizsga felkészítő tanfolyam

163.500 Ft + Áfa

342.000 Ft + Áfa

2022. augusztus 27., szeptember 3., 10.

2022. szeptember 10. – 2023. április 27.

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik az értéktőzsdei azonnali 
kereskedésben részt kívánnak venni és ezért alapos elméleti és gyakorlati 
ismereteket kívánnak szerezni az értékpapírpiac működéséről. Ezen kívül, ajánljuk 
azoknak is, akik befektetési tanácsadással, vagyonértékeléssel foglalkoznak, 
vagy munkájuk során kapcsolatba kerülnek az értékpapírpiaccal.

Megismertetjük a legfontosabb értékpapírpiaci fogalmakat és a jogszabályi 
hátteret. Megtanítjuk a Budapesti Értéktőzsde, illetve a Keler Kszf. vonatkozó 
szabályzatait és működését. Hallgatóink bepillanthatnak a különböző befektetési 
lehetőségekbe, miközben átláthatják az értékpapírpiac alapvető összefüggéseit 
is. Az elméleti háttér elsajátítása mellett gyakorlati, számolásos feladatok 
segítségével készítjük fel hallgatóinkat a sikeres tőzsdei, illetve kapcsolódó 
tevékenységekre.

MEGNÉZEM

MEGNÉZEM

HIBRID

tőzsde / tőkepiac / befektetés

tőzsde / tőkepiac / befektetés

HIBRID

A Monte Carlo szimuláció  
használata pénzügyi elemzésekben

160.000 Ft + Áfa

A kurzus célja, megismertetni a résztvevőkkel a Monte Carlo szimuláció módszert 
és használatát a pénzügyi elemzésekben és üzleti döntésekben. A kurzust sikerrel 
elvégzők képessé válnak önállóan számítógépes szimulációs kísérleteket végezni, 
ezek eredményeiből hisztogramokat előállítani, meghatározni a becslésük 
konfidenciaintervallumát.

2022. november 7., 14., 21., 28. MEGNÉZEM

tőzsde / tőkepiac / befektetés 

TANTERMI

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/2784?categoryId=o-2  
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/211?categoryId=o-2 
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/BPUMOSI22201T/4068
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Minősített Befektetési Tanácsadó (MBT)

440.000 Ft + Áfa

A nemzetközileg akkreditált MBT képzés 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 képzést ajánljuk azoknak, akik befektetési 
tanácsadási területen előre szeretnének lépni, továbbá jelenleg is pénzügyi 
szektorban dolgozó szakembereknek, a más szakmában tevékenykedők és a 
pályakezdő frissdiplomások számára egyaránt. A tanfolyam sikeres elvégzésével 
a hallgatók megszerzik az EFPA által kibocsátott EIP© (European Investment 
Practitioner) képesítést.

2022. október 4. – december 13. MEGNÉZEM

HIBRID

tőke / tőkepiac / befektetés

Quantitative Methods for  
Managing Multi-Asset Portfolios

930 EUR + Áfa

A monacó-i székhelyű Panthera Solution-nel közös képzésünkön elsajátíthatja 
a releváns kvantitatív módszerek alkalmazását a multi-asset portfóliók 
kezelésében. A négyszer fél napos képzésen áttekintést
adunk a pénzügyi piaci hozamok modellezésére rendelkezésre álló ökonometriai 
eszköztárról. Áttekintést adunk a multi-asset portfóliók felépítésére és 
különösen azok integrált kockázat-, teljesítmény- és aktív döntéshozatali 
elemzésére rendelkezésre álló módszerekről. Előadónk vezetésével áttekintjük 
azokat a kihívásokat, amelyek a menedzsment gyakorlati és tankönyvvilághoz 
való igazítását célozzák. 
A képzést ajánljuk CIO-k, alapkezelők, kockázati és teljesítményelemzők, 
kvantitatív elemzők és befektetési bizottsági tagok számára.

2022. november 3 -24. MEGNÉZEM

ONLINE

tőke / tőkepiac / befektetés

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/1954?categoryId=o-2
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3408?categoryId=o-2
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MiFID II szakmai képességek  
és kompetenciák

Magyar nyelven

1. modul:   57.000 Ft

2. modul:  19 000. Ft

3. modul:  Ingyenes*

A képzés résztvevői elsajátítják azokat a szakmai képességeket és 
kompetenciákat, amelyek a befektetési eszközökről információt nyújtó vagy 
befektetési tanácsadást végző munkatársak számára szükségesek a magas 
szintű ügyfélkiszolgálás érdekében.
Képzésünkkel megoldást kínálunk a 37/2017. (XII.27) MNB rendeletben 
részletezett szakmai képességek és kompetenciák megszerzésére, továbbá 
a kapcsolódó vizsgára is, melynek sikeres teljesítése esetén hallgatóink 
tanúsítványt kapnak.
A kurzust azoknak ajánljuk, akik befektetési tanácsot vagy információt nyújtanak 
pénzügyi eszközökről, (a Bszt. 5.§ (1) bek. szerinti) befektetési szolgáltatási 
tevékenységről vagy (a Bszt. 5.§ (2) bekezdésben meghatározott) kiegészítő 
szolgáltatásról. 

Folyamatos jelentkezés!

Folyamatos jelentkezés!

MEGNÉZEM

E-LEARNING

tőke / tőkepiac / befektetés

*Amennyiben a hallgatók nálunk végzik akár az 1., akár a 2. modul e-learning tanfolyamát, a 3. modul 
e-learning módszerű oktatását ingyenesen biztosítjuk.

Angol nyelven MEGNÉZEM

250.000 Ft + ÁFA

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/1232?categoryId=o-2
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/1867?categoryId=o-2
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Jaime Luque
ESCP Business School 
Executive Programme in Real Estate & ESG 
professor, director

ESCP and BIB launching a new  
real estate and ESG executive 
programme!

INTERJÚ

BIB: Why do you think that this new program is relevant and unique? 

The real estate industry is very competitive and demands more qualified workers 
capable of understanding the challenges and opportunities in an evolving sector. 
This program fills this gap by combining two important aspects. On the one hand, 
participants will acquire a broader set of skills necessary to understand the 
different parts of the real estate sector (by asset class and business category). 
Topics include PropTech and innovations in real estate, smart cities and urban 
design, affordable housing investments and development, resilient management 
in retail real estate, sustainable hotel development, and acquisitions and 
sustainable logistics real estate. On the other hand, participants will learn how to 
integrate the different ESG aspects into the day-to-day decisions. Our teaching 
methods include live case studies, group projects and discussions, and seminal 
lectures by well-known experts in the field.

BIB: What do you think, what are the most important real estate trends 
nowadays, and how the program covers them?

The real estate sector is an important part of the economy that represents a 
significant share of the GDP, varying between 10% and 30% across developed 
countries. This sector is now going through an unprecedented transformation 
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phase, where environmental (E), social (S) and corporate governance (G) issues 
are shaping the way real estate companies are evolving into a new era. The 
programme integrates ESG into the different aspects covered by the courses. The 
programme also puts a special focus on the new real estate technologies that 
play a crucial role in implementing the ESG transformation of the real estate 
sector.

BIB: What is the most interesting part of the programme according to your 
opinion?

The most interesting part of this programme are the four field trips to Budapest, 
London, Madrid and Paris. Participants will have an opportunity to deepen their 
understanding of the different real estate asset classes and procedures, and 
the role that ESG plays nowadays in each of them. The field trips also provide 
participants with a valuable network and exposure to an international business 
context. Last but not least, the 50 hours of field trips will complement the online 
courses and case studies learned through the semester.

BIB: For whom do you recommend attending at the program?

Our teaching methodology is aimed at professionals with at least 5 years 
of working experience in the real estate industry (or proven an exceptional 
professional career performance) that want to deepen their understanding of the 
different coexisting parts of the real estate sector.



Course scope:
The course provides hands-on education that equips students with the 
skills and tools necessary to succeed in a competitive real estate sector 
driven by ESG standards.

Admission Criteria:
• Bachelor / Master degree
• At least 5 years of working experience in the real estate industry or 

proven an exceptional professional career performance in related 
sectors

Course details:
• Topics covered such as hotel development, retail management, 

logistics real estate acquisitions, affordable housing investments, 
smart cities, PropTech solutions, real estate capital markets, ESG 
investments, and more

• “Live case study „methodology. 
• The programme integrates ESG into the different aspects related 

to the development, investment, and managing of the different real 
estate assets (residential, commercial, logistics, hotels, corporate) 
and cities

• Special focus on the new real estate technologies that play a cru-
cial role in implementing the ESG transformation of the real estate 
sector

• 4 field trips to major European capitals (London, Paris, Madrid and 
Budapest) - valuable network and exposure to an international 
business context

Duration:         145 hours (over 6 months)
Start/End date:     2023 January 10th to June 30th

Language:         English
Rate:          9500 EUR

Executive Programme  
in Real Estate and ESG

VIEW DETAILS

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/4039?categoryId=o-9
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2022  

Egyéb*
témakörben

*
Menedzsment / Vállalatvezetés
Soft Skill

Őszi kurzusaink
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Strategic networking for investors

810 EUR + Áfa

Mennyire fontos az Ön számára, hogy szakmai kapcsolatait bővítse?
A „networking”, vagyis az új potenciális ügyfelekkel való személyes és szakmai 
kapcsolatok kiépítésének tudománya minden szakmai szolgáltatás alapja, és ez 
alól a pénzügyi szektor szereplői sem kivételek. A monacói Panthera Solutions-
zel közös képzésünkön kiváló előadónk vezetésével ismerkedhetnek meg a 
networking tudományával, elsajátítva a legjobb tippeket és trükköket.
Minden olyan szakembernek ajánlott a képzésen való részvétel, akinek fontos a 
megfelelő  kapcsolati háló kialakítása, bővítése.

2022. november 25. MEGNÉZEM

TANTERMI

menedzsment / vállalatvezetés

Professzionális panaszkezelés

105.000 Ft + Áfa

A kurzus során a pénzügyi intézmények fogyasztóvédelmi kapcsolattartói, 
illetve panaszkezelési területén dolgozó munkatársai megismerkedhetnek az 
MNB intézményi panaszkezelés ellenőrzésére irányuló tevékenységével, és 
a panaszkezelést követő további jogorvoslati fórumok eljárásának céljával, 
tartalmával, továbbá a vonatkozó jogszabályok MNB által helyesnek vélt és 
alkalmazott értelmezésével. A kurzus során a jogi keretek megismerése mellett 
a „jó gyakorlatok” és az MNB – vonatkozó jogszabályokon túlmutató – elvárásai 
is ismertetésre kerülnek a hatóság szakértő kollegái által. A soft skill oldalán 
résztvevőinkkel megismertetjük és együtt alkalmazzuk a kommunikáció alapvető 
attitűdjeit és az asszertív kommunikáció legfontosabb elemeit.

2022. október 17. MEGNÉZEM

soft skill

HIBRID

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/1350?categoryId=o-4
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/623?categoryId=o-3 
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Tárgyalástechnika és networking

99.000 Ft + Áfa

A mai üzleti életben kiemelkedő jelentősége van az emberi kapcsolatoknak. A 
vezetők és a munkatársak folyamatos kihívása az ügyfél- és ajánlatszerzés, 
melyre jó lehetőséget nyújtanak a különböző rendezvények és egyéb üzleti 
kapcsolatépítési alkalmak.
De vajon jól ki tudják-e használni ezeket a lehetőségeket? Van-e elég 
önbizalmuk kommunikációs eszköztáruk és tudatos hozzáállásuk, hogy 
megfelelően kezdeményezzenek ezekben a helyzetekben, és még befolyásolják 
is a beszélgetések menetét? Tudják-e hogyan építsenek bizalmat már az első 
alkalommal?
A program során a résztvevők megismerik a gyors bizalomépítés alapjait, a pozitív 
benyomáskeltés eszköztárát, és megismerik a tárgyalástechnika alapjait.

2022. november 18. MEGNÉZEM

ONLINE

soft skill

Csapatépítés – Együttműködés tréning

Egyedi ajánlat

Az eredményes és hosszútávú kapcsolatok előfeltétele a kölcsönös tisztelet 
és bizalom. Vagyis azok a csoportok működnek jól hosszútávon, amelyben a 
tagok jól tudnak együttműködni. Ez pedig akkor történik meg, ha bizalommal 
vannak egymás iránt, nyer-nyerben gondolkodnak, vagyis olyan megoldásokra 
törekednek, amelyekben mindenki nyerhet. Ezért dolgoztunk ki egy olyan 
képzési programot, amelyben a csoportműködés és annak fejlesztése kap 
főszerepet. A képzések terítékre kerül a csoportdinamika, a csoportműködés, az 
együttműködés, az emberi interakciók, a csoportszerepek, valamint a hatékonyan 
működő csoportok/szervezetek legfontosabb jellemzői.

Folyamatosan MEGNÉZEM

TANTERMI

soft skill

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3392?categoryId=o-3
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3421?categoryId=o-3
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Képzés neve Dátum Ár 

ESG, avagy egy új lehetőség a KKV-k életében 2022. ősz -

ESG Tanácsadó 2022.10.04 220.000 Ft

Képesített zöld pénzügyek szakértő 2022.11.03 220.000 Ft

Integrating ESG risks into the enterprise risk 2022.12.01 865 Euro

Agrárium finanszírozásának speciális kérdései 2022.11.14 90.000 Ft

Képesített vállalati hitelelemző 2022.10.05 255.000 Ft

PD, LGD paraméterbecslési gyakorlat 2022.10.13 255.000 Ft

Vállalati konszolidált beszámolók elemzése 2022.11.08 99. 000 Ft

Konzorciális (klub- és szindikált) 
hitelezés a gyakorlatban 2022.11.16 179.000 Ft

Biztosítékok a hitelezésben, biztosítékok  
alkalmazásának lehetőségei 2022.12.01 90.000 Ft

Informatikai rendszerek védelme  
a 8/2020 (VI.22.) MNB ajánlás szerint 2022.11.09 169.000 Ft

Predictive modelling with big data 2022.11.14 930 Euro

Képesített bankbiztonsági specialista 2022.11.15 255.000 Ft

Felhőszolgáltatók igénybevétele  
a 4/2019 (IV.1.) MNB ajánlás szerint 2022.11.28 93.000 Ft

Mi a mesterséges intelligencia? 2022.11.30 49.000 Ft

Pénzügyi infrastruktúrák 2022.10.06 97.000 Ft

Pénztárkezelő és valutapénztáros Folyamatos 72.000 Ft

Pénzügyi szolgáltatásközvetítői, biztosítás- 
közvetítői és tőkepiaci üzletkötői képzések Folyamatos 25.000-

30.000 Ft

Pénzügyi Jogi Akadémia 2022.09.16 100.000 Ft

Vállalati pénzügyi kimutatások elemzés 2022.10.06 179.000 Ft

Vállalatértékelés 2022.10.26 259.000 Ft

Kurzuspaletta 2022  

https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3870?categoryId=o-10
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3207?categoryId=o-10
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/2302?categoryId=o-10
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/4079?categoryId=o-10
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3082?categoryId=o-8
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3088?categoryId=o-8
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/1306?categoryId=o-8
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3091?categoryId=o-8
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/313?categoryId=o-8
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/313?categoryId=o-8
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3084?categoryId=o-8
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3084?categoryId=o-8
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3119?categoryId=o-5
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3119?categoryId=o-5
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/2737?categoryId=o-5
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/1264?categoryId=o-5
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3876?categoryId=o-5
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/3876?categoryId=o-5
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/4089?categoryId=o-5
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/60?categoryId=o-1
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/293?categoryId=o-1
https://www.bib-edu.hu/kurzusok/1575?categoryId=o-1
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MCD - Jelzáloghitelezés képzés 2022.10.13 200 Euro

Strategic networking for investors 2022.11.25 810 Euro

Professzionális panaszkezelés 2022.10.17 105.000 Ft

Tárgyalástechnika és networking alapok 2022.11.18 99.000 Ft

Kriptoeszközök szabályozása: Az EU visszavág? 2022.10.14 38.000 Ft

A CRR 3 és a CRDVI várható változásai:  
Készüljön fel időben! 2022.10.18 126.500 Ft

PSD2 tapasztalatok, PSD3 lehetséges irányok Hamarosan 109.000 Ft

Képesített pénzmosás és  
terrorizmus-finanszírozás szakértő II. 2022.10.19 220.000 Ft

Vállalati compliance hatékony működtetése  
- Aktualitások 2022.11.10 255.000 Ft

Képesített banki compliance szakértő 2022.11.15 220.000 Ft

Nemesfémmel kereskedők és árukereskedők  
Pmt. szerinti képzése Folyamatos 40.000 Ft

Kulturális javakkal kereskedők  
Pmt. szerinti képzése Folyamatos 40.000 Ft

Compliance és digitalizáció 2022.12.08 98.000 Ft

Insurance Distribution Directive (IDD)  
e-learning képzés Folyamatos 14.999 Ft

Opciós piacok vizsgára felkészítő tanfolyam 2022.08.27 163.500 Ft

Tőzsdei szakvizsga felkészítő tanfolyam - KOMPLEX 2022.09.10 342.000 Ft

Minősített Befektetési Tanácsadó (MBT) 2022.10.04 440.000 Ft

Quantitative Methods for Managing  
Multi-Asset Portfolios 2022.11.03 930 Euro

A Monte Carlo szimuláció használata 2022.11.07 160.000 Ft

Pénzügy és gazdaság –  
holisztikus áttekintés jogászoknak 2022.10.28 80.000 Ft

MS Excel pénzügyeseknek 2022.11.09 129.000 Ft

Képesített treasury szakértő 2022.11.09 255.000 Ft

Excel makrók pénzügyeseknek 2022.11.23 179.000 Ft
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