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Bankmenedzser szakirányú továbbképzési szak 
 
 

Érvényes: 2021/2022/2. félévben kezdők számára 
Általános adatok: 

Szakfelelős: Dr. Kürthy Gábor 
Képzés helyszíne: Budapest 
Munkarend: levelező 
Képzés nyelve: magyar 

 
Képzési és kimeneti követelmények  
1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: bankmenedzser szakirányú tovább-

képzési szak  
2. A szakirányú továbbképzés megnevezése angolul: Bank manager postgraduate 

specialisation programme 
3. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben sze-

replő megnevezése: bankmenedzser 
A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben sze-
replő megnevezése angolul: Bank manager 

4. A szakirányú továbbképzés besorolása 
4.1. képzési terület szerinti besorolása: gazdaságtudományok képzési terület 
4.2. a végzettségi szint besorolása: 

− ISCED 1997 szerint: 5A 

− ISCED 2011 szerint: 6 

− az európai keretrendszer szerint: 6 

− a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6 
4.3. a szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere 

szerinti tanulmányi területi besorolása: 

− ISCED 1997 szerint: 345 

− ISCED-F 2013 szerint: 0412 
a) A képzés feltétele(i): Bármely képzési területen legalább alapképzésben (koráb-

ban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél. 
5. A képzési idő félévekben: 2 félév  
6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit  
7. A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, auto-

nómia és felelősség) 
7.1. A képzés célja: olyan bankszakemberek képzése, akik magas, nemzetközi szinten 

is versenyképes szakmai színvonalon ismerik a bankok működésének belső össze-
függéseit és értik a külső gazdasági környezet hatásait a bankok működésére. E 
szakmai tudás és vezetői készségek birtokában alkalmasak lesznek banki döntési 
kompetenciával járó banki vezetői pozíciók betöltésére. 

7.2. Szakmai kompetenciák 
A bankmenedzser 
7.2.1. Tudása: 

− ismeri a bankpiac jellemzőit, szabályozását, monetáris és makro működési 
környezetét; 

− érti a bankok működésének szervezeti, tevékenységi, irányítási és kontroll 
funkcióinak elemeit és összefüggéseit; 

− ismeri a banki mérlegbeszámolók és a banki jövedelmezőség (kontrolling) 
mérésének összetevőit; 

− érti a fizetési forgalom működését, szabályozását és annak új irányait; 
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− érti a vállalati és lakossági hitelezés folyamatait, döntési szempontjait, 
értelmezni tudja a vállalati mérlegbeszámolókat; 

− elsajátította a befektetési termékeket, azok hozam és kockázat 
összefüggéseit és a kapcsolódó jogi előírásokat; 

− ismeri a banki eszköz-forrás menedzsment célját, termékeit és 
összefüggéseit; 

− elsajátította a banki kockázatok típusait és kezelési módszereit, folyamatait, 
a kapcsolódó tőkekövetelményeket és az egyéb jogszabályi előírásokat. 

7.2.2. Képességei: 
Képes 

− rendszerszemléletű gondolkodásra képes, önálló következtetések von le, és 
önálló elemzéseket végez; 

− módszertani ismeretek, információ rendszerezésére és feldolgozására; 

− a gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően képes bankok vagy 
azok komplex szervezeti egységének vezetésére, a bankban átfogó gazdasági 
funkciót képes ellátni, összetett gazdálkodási folyamatokat tervezni, 
irányítani; 

− nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony 
munkavégzésre; 

− a pénzügyi tudományágában a kutatások és azok eredményeinek kritikus 
értékelésére; 

− tudása, képességei és készségei folyamatos, egy életen át tartó fejlesztésére. 
7.2.3. Attitűdje: 

− önállóság, stressz-tűrő képesség, precizitás, együttműködési készség, 
következetesség, megbízhatóság; 

− a döntések következményeinek felmérése, az azzal kapcsolatos személyes 
felelősségvállalás; 

− elkötelezett a szakmája iránt, ismeri és vállalja annak alapvető értékeit és 
normáit, törekszik azok kritikai értelmezésére és fejlesztésére; 

− szakmai munkája során a kíváncsiság, a tények és összefüggések 
megismerésének vágya hajtja; 

− törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre 
munkatársait és beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja. 

7.2.4. Autonómiája és felelőssége: 

− szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős banki 
területeken önállóan választja ki és alkalmazza a releváns 
problémamegoldási módszereket, önállóan lát el bankmenedzsmenttel 
összefüggő gazdasági elemző, döntés-előkészítő, tanácsadói feladatokat; 

− önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai és 
általános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel; 

− munkájára jellemző a szakmai kérdések megfogalmazásakor a gazdasági-
pénzügyi és gazdaságon kívüli következmények önálló és felelős 
végiggondolása és figyelembevétele. 

8. A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető 
szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül: 
8.1. Általános alapozó ismeretkör: 10 kredit 

Bankpiac jellemzői és szabályozási környezete, Bankok működése. 
8.2. Szakismeretek: 16 kredit 

Banki beszámolók értelmezése és kontrolling, Fizetési forgalom és innovációk, 
Vállalati és lakossági hitelezés. 
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8.3. Szakmai speciális ismeretkör: 26 kredit 
Bankmenedzsment projekt feladat, Befektetési szolgáltatás, Eszköz-forrás 
menedzsment, Kockázatkezelés, Bankszimuláció. 

8.4. Választható tantárgy: 3 kredit 
8.5. Szakdolgozat: 5 kredit 

9. Diplomamunka 
A diplomamunka készítésének célja, hogy tanúsítsa a hallgató tudását és szakértelmét 
valamely általa választott témában, a választott témához kapcsolódó tudományos adat-
gyűjtésben, rendszerezésben, elemzésben és feldolgozásban, a témául választott jelen-
ség vagy probléma tárgyalásában, a hipotézisalkotásban, a problémamegoldásban, al-
ternatív hipotézisek elemzésében, az érvelésben és az ellenérvek cáfolatában, 
gondolatainak, nézeteinek, álláspontjának, mondanivalójának koherens, konzisztens, 
nyelvhasználati szempontból gondozott írásbeli kifejtésében. 

10. Szakdolgozat típusa 
a) Kutatásalapú szakdolgozat – research thesis, 
b) Projekttípusú szakdolgozat – project thesis 

11. A végbizonyítvány kiállítás követelményei 
Az Egyetem annak a hallgatónak, aki  

− a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket, valamint  

− az előírt szakmai gyakorlatot,  

− az előírt krediteket megszerezte  
végbizonyítványt állít ki. 

12. Záróvizsgára bocsátás feltételei 
A záróvizsgára bocsátás együttes feltételei:  
a) végbizonyítvány megszerzése,  
b) a szakdolgozat határidőre történő benyújtása,  
c) a szakdolgozat határidőre történő elégtelentől különböző érdemjeggyel történő ér-

tékelése,  
d) a záróvizsgára határidőre történő bejelentkezés,  
e) az adott képzésen a hallgatónak nincs az Egyetemmel szemben fennálló lejárt fize-

tési tartozása,   
f) az Egyetem tulajdonát képező eszközökkel (kölcsönzött könyvek, sporteszközök 

stb.) elszámolt.  
Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki az a)-f) bekezdésben foglaltak valame-
lyikét nem teljesítette. 

13. Záróvizsga részei 
A záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből áll. 

14. Záróvizsga eredményének megállapítása 
Az alábbi két jegy számtani átlaga két tizedesjegyre számolva: 
a) A bíráló(k) által a szakdolgozatra adott – ötfokozatú minősítéssel megállapított –

érdemjegy, több bíráló esetén a bírálatok jegyének átlaga két tizedesjegyre számol-
va és a 

b) szakdolgozatvédésre, a szakdolgozathoz kapcsolódó kérdésekre adott feleletre ka-
pott– ötfokozatú minősítéssel megállapított – érdemjegy. 

15. Oklevél minősítés összetevői, kiszámítás módja 
Az oklevél eredménye az alábbi két jegy számtani átlagából tevődik össze, két tizedes-
jegyre kerekítve:  
a) a tanterv által előírt kreditmennyiségben a kötelező és a kötelezően választható tan-

tárgyak jegyeinek kreditekkel súlyozott átlaga és  
b) a záróvizsga eredménye (érdemjegye). 
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16. Oklevél kiállítás feltételei 
A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres 
záróvizsga, továbbá a képzési és kimeneti követelmények által előírt nyelvvizsga letétele 
és az erre vonatkozó nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása. 
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SLBAME21MBP - Bankmenedzser szakirányú továbbképzési szak, Budapest képzési helyű, magyar nyelvű levelező munkarendű képzés tanterve a 2021/2022. tanév 
2. (tavaszi) félévében kezdő hallgatók számára 

Tantárgy kód Tantárgy név 
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2021/22-
es tanév 

2022/23-
as tanév 

Kredit Tárgyfelelős Intézet 

Előkövetelmény 
Ekvivalens 

tárgy 

K
T

R
 

1 2 

ea sz 
tavaszi 
félév 

őszi félév Kód Név Kód Név 

Kötelező tantárgyak             28 29 57               

PSPE029LMSB 
Bankpiac jellemzői és szabályo-
zása 

K 16 0 6 v tavasz 6     Pesuth Tamás 
Pénzügyi, Számviteli és 
Gazdasági Jogi Intézet 

          

PSPE030LMSB Bankok működése K 8 0 4 v tavasz 4     Varga József 
Pénzügyi, Számviteli és 
Gazdasági Jogi Intézet 

          

PSVS035LMSB 
Banki beszámolók értelmezése, 
kontrolling 

K 4 4 4 gy tavasz 4     Gulyás Éva 
Pénzügyi, Számviteli és 
Gazdasági Jogi Intézet 

          

PSPE031LMSB Fizetési forgalom és innovációk K 8 0 4 v tavasz 4     Pesuth Tamás 
Pénzügyi, Számviteli és 
Gazdasági Jogi Intézet 

          

PSPE032LMSB Vállalati és lakossági hitelezés K 8 8 6 gy tavasz 6     
Horváthné Soós 
Renáta 

Pénzügyi, Számviteli és 
Gazdasági Jogi Intézet 

          

PSPE033LMSB 
Bankmenedzsment projektfel-
adat 

K 0 8 4 gy tavasz 4     Kürthy Gábor 
Pénzügyi, Számviteli és 
Gazdasági Jogi Intézet 

          

PSPE034LMSB Befektetési szolgáltatások K 8 8 6 gy ősz   6   
Vidovics-Dancs 
Ágnes 

Pénzügyi, Számviteli és 
Gazdasági Jogi Intézet 

          

PSPE035LMSB 
Banki eszköz- és forrásme-
nedzsment 

K 8 8 4 gy ősz   6   Kalfmann Petra 
Pénzügyi, Számviteli és 
Gazdasági Jogi Intézet 

          

PSBV092LMSB Kockázatkezelés K 8 8 6 gy ősz   6   Pollák Zoltán 
Pénzügyi, Számviteli és 
Gazdasági Jogi Intézet 

          

PSPE036LMSB Bankszimuláció K 8 8 6 gy ősz   6   
Horváthné Soós 
Renáta 

Pénzügyi, Számviteli és 
Gazdasági Jogi Intézet 

          

PSPE037LMSB Szakszeminárium K     5 gy ősz   5   Kürthy Gábor 
Pénzügyi, Számviteli és 
Gazdasági Jogi Intézet 

          

Választható tantárgyak             0 3 3               

  Egyéb szabadon választhatók V         ősz   3                 

Összes kredit             28 32 60               

 
 



  

  

 

 

 7 

Bankmenedzser szakirányú továbbképzési szak 

 

Megjegyzések 
Jelleg: K-kötelező, KV-kötelezően választható, V-szabadon választható, KR-kritérium 
tantárgy 
Értékelés: v=vizsga, gy=gyakorlati jegy, a=aláírás, sz-szigorlat 
Heti óraszám: ea-előadás, sz-szeminárium/gyakorlat 
KTR kedvezményes tanulmányi rendben teljesíthető tantárgy a TVSZ 92.§ szakasza alap-
ján 
 
Tanterv 
A tantárgyakat a mintatanterv szerinti ütemezésben ajánlott felvenni. A hallgató ettől 
eltérhet, figyelembe véve: 
1. az előtanulmányi rendet, 
2. tantárgyak meghirdetésének félévét 
3. félévenkénti átlagos 30 kredit teljesítését 
4. A kötelező tantárgyakon kívül a hallgatók választható tantárgyakat vehetnek fel a 

választható tantárgyak lásd Neptun). 
5. Az előírt kreditmennyiség minimum 2/3-át a Corvinus Egyetemen kell teljesíteni. 
 
A tantárgyfelvétellel és a tantárgyak teljesítésével kapcsolatos részletes szabályokat a Ta-
nulmányi és Vizsgaszabályzat tartalmazza! 
 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy tantervi változások lehetségesek! 


