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A kurzustartalommal kapcsolatos változás jogát fenntartjuk! 

 

MODUL 1. Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése 

 
Megismerjük a gazdaság alapvető szereplőit, a fiskális és a monetáris politika eszközeit, a pénzteremtés módját. Elmagyarázzuk azokat a gazdasági 
szakkifejezéseket is, melyekkel feltehetőleg találkozott munkája során, azonban most a képzést követően pontosan ismerni és érteni fogja őket.    

MODUL 2. Pénzügyi elemzés (Számvitel) 

Egy jó banki szakemberek át kell látnia a vállalati mérlegek felépítését, eredménykimutatását. A modul során megismeri a kettős könyvvitel módját, 
az egyes mérleg- és eredménysorokat, képes lesz a jövedelmezőség elemzésére és a vállalati cash-flow kimutatás elemzésére is. Lépésről lépésre 
felépülő és szemléletes mintafeladatokat tartalmazó tananyagunkat azok is tudják követni, akik korábban nem tanultak számvitelt. 

MODUL 3. Bankszakmai ismeretek 

A modul első felében a bank front office tevékenységét tekintjük át: megtanuljuk hogyan érdemes kategorizálni a bank ügyfeleit, és megismerjük 
azokat a termékeket és szolgáltatásokat, amelyekkel a különböző csoportok igényei kielégíthetők. A modul második részében a bank prudens 
működésének három tényezőjét járjuk körül: jövedelmezőség, likviditás és szolvencia. Gyakorlati feladatokon keresztül ismerjük meg a bank legfőbb 
kockázatait, valamint bemutatjuk a banki tőkeszabályozás fejlődését a 80-as évektől napjainkig, végül a magyar bankszektor szereplőit, kapcsolataikat 
elemezzük. 

MODUL 4. Hitelügyletek megvalósításának feladatai 

Megismeri a lakossági és vállalati hiteltermékek, hitelszerű kihelyezések részleteit. Esettanulmányok segítségével vállalati hitelkérelem elemzésére 
is sor kerül. Hogyan jutunk el egy hitelkérelemtől a folyósításig és a lezárásig? Átfogóan bemutatjuk a bankon belüli hitelezési folyamatokat, kitérve 
az egyes szervezeti egységek feladataira, döntéseire és felelősségi körére. 
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MODUL 5. Pénzügyi és befektetési ismeretek alkalmazása 

Áttekintjük az értékpapírpiacok működését, megismerjük a részvényt, kötvényt és az is kiderül, hogy milyen lehetőségekkel és veszélyekkel néz 
szembe az, aki határidős vagy opciós pozíciót vállal. Személyes pénzügyi tervet készítünk és megismerjük a vállalatértékelés alapjait. Mindezt 
feladatokon, példákon keresztül! Nem lesznek többé idegenek az olyan kifejezések mint P/E, duration vagy kapitalizáció. 

 


