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Végzettségek, tudományos fokozatok
Felsőfokú végzettségek
1993 - 1998
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Pénzügy szak (B)
2008 - 2011
Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola (F)
Tudományos fokozatok, címek
2014, PhD
Budapesti Corvinus Egyetem

Szakmai életút
Korábbi és jelenlegi munkahelyek, munkakörök és beosztások
1998 - 2002
Deutsche Bank Rt., Treasury vállalati üzletkötő
2002 - 2006
WestLB Hungária Zrt., Treasury vállalati üzletkötő
2006 - 2007
ING Bank Zrt., Stukturált derivatív specialista
Egyetemi közéleti tevékenységek (testületi tagságok, vezetői megbízatások)
2010 - 2014
TDK Befektetések és Vállalati Pénzügy szekció, szekciótitkár
2010 - 2014
Mobilitási tanácsadó
2016 SPM program titkár
2017 - 2020
Befektetéselemző specializáció felelős
2020 Pénzügy és Számvitel alapszak felelős
Díjak, címek, kitüntetések
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2019, Az év oktatója
Budapesti Corvinus Egyetem

Nyelvismeret
Nyelv

Beszéd

Írás

Olvasás

angol

felső

felső

felső

német

közép

felső

felső

Média
szereplést
vállal e rajta?

Kutatás, szakértői tevékenység
Fontosabb, oktatott tárgyak, témakörök:
Vállalati pénzügyek; Pénzügyi számítások; Pénzügyi modellezés; Pénzügyi kockázatok kezelése; Pénzügyi
piacok; Financial derivatives; Financial risk management; Risk management and financial institutions
Tudományterület és tudományág:
Gazdálkodás- és szervezéstudományok
Jelenlegi kutatási témák:
Vállalati kockázatkezelés, fedezés; Kockázati szabályozás; Pénzügyi infrastruktúra
Korábbi kutatási témák:
Pénzügyi piacok, pénzügyi termékek, derivatívok; Nemzetközi befektetések, diverzifikáció
Fontosabb kutatások
2014 - 2015, Finanszírozási likviditás és a fedező likvid eszköz portfólió együttes modellezésének
kutatása
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: Nemzetközi Bankárképző Központ
További információk a kutatásról: The research aims at developing mathematical models
measuring risks that banks are facing and quantifying capital requirement according to the latest
Basel regulation. The research focuses on market risk, operational risk, liquidity risk and secondary
risk types. The project is supported by the Hungarian Government’s Research and Technological
Innovation Fund.
2013 - 2014, A központi szerződő fél kockázati felülvizsgálata, jogszabályi megfelelőség validációja
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: Keler KSzF
További információk a kutatásról: Based on the available documentations and on-site interviews,
we performed an independent validation according to EMIR regulation and the supplementing
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regulation of Commission Delegated Regulation (EU) No 153/2013 on risk management models of
KELER CCP Ltd.
2012 - 2013, Vállalati kockázatkezelési gyakorlat
Részvétel formája: kutatásvezető
Finanszírozó: ING
További információk a kutatásról: The research investigated the risk management practice of
Hungarian large corporations. The focus was on the hedging of market risk, we analyzed the risk
attitude, the main exposures and the hedging strategies based on a survey and personal
interviews with financial experts. The main question of the research was how liquidity
considerations appear in the financial decision making.
2011 - 2012, Optimal hedging in case of liquidity risk
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: MSCI
További információk a kutatásról: The optimal hedging is investigated in case of liquidity risk: a
theoretical model is built based on the model of Korn (2003), which considers not only the liquidity
cost, but the expected value of the hedging position as well. The other direction of the
investigation is the modeling of several hedging strategies, in order to support the financial
decision making by quantifying the expected funding ratio (financing need) connecting to them.
2010 - 2010, Feasibility Study to Examine the Potential need for a Student Lending Facility at
European Level
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: EU
További információk a kutatásról: N° EAC/47/2009 Joint research project led by LSE and PPMIThe
overall policy objective is “to make lifelong learning and mobility a reality, by reducing financial
barriers”. This Study investigates options for the feasibility of establishing a pan-EU student
lending scheme in support of learning mobility, building upon earlier research in this area. Specific
objectives of the research are (1) to undertake a review of existing student financial support; then
(2) to evaluate where Community added value may exist in developing a lending facility to
complement national/regional schemes in support of mobility. (3) Where added value is
demonstrated, to investigate the feasibility for the establishment of a student lending facility at
EU/EEA level.
2016 - 2016, A KELER KSZF alapletét meghatározási módszertan felülvizsgálata
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: KELER KSZF
További információk a kutatásról: A KELER KSZF alapletét meghatározási módszertan változás
jogszabályi megfelelőségét vizsgáltuk.
2018 - 2018, Keler KSZF kockázatkezelésében alkalmazott MS Excel és VBA applikációk
felülvizsgálata
Részvétel formája: kutatásvezető
Finanszírozó: Keler KSZF
További információk a kutatásról: Keler KSzF által a kockázatkezelési folyamatban alkalmazott MS
Excel és VBA applikációk vizsgálata aszerint, hogy azok megfelelnek-e a kockázatkezelési
módszertanban leírtaknak.
2019 - , Keler KSZF kockázatkezelési modelljeinek validálása
Részvétel formája: kutatásvezető
Finanszírozó: Keler KSZF
További információk a kutatásról: Kockázatkezelési tanácsadás a Keler KSzF számára, különös
tekintettel az alkalmazott módszertan megfelelőségére, valamint az európai jogszabályoknak
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(EMIR) való megfelelőségére.
2018 - , Felsőoktatási Intézményi Kiválóság ProgramPénzügyi és lakossági szolgáltatások
Részvétel formája: a kutatócsoport tagja
Finanszírozó: Innovációs és technológiai minisztérium
További információk a kutatásról: A kutatási program a magyar lakosságot érintő két
problémakört, a hátrányos térségek pénzügyi integrációját célzó pénzügyi szolgáltatások és
intézmények tervezését, valamint az idősek és a krónikus betegek gondozása vonatkozásában
felmerülő erőforrások és a lakosság egészséggel kapcsolatos jövőképének, életstratégiáinak
felmérését fogja át.A pénzügyi likviditás alprojekten belül a banki és vállalati kockázatkezeléssel
foglalkozom.

Tagság tudományos vagy szakmai szervezetben, testületben
2011 - 2017, elnökségi tag, tag
Magyar Közgazdasági Társaság Pénzügy szakosztály , országos
2017 - 2018, elnökségi tag, tag
PRMIA Hungary Chapter, nemzetközi
2019 - , Társ igazgató, vezető (elnök, igazgató stb)
PRMIA Hungary Chapter, nemzetközi
Szerkesztőbizottsági tagságok és pozíciók
2021 - , Guest editor, a szerkesztőbizottság tagja, vezetője
idegen nyelvű

Publikációk
A Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) található publikációim.

Elérhetőségek
Egyetemi tartózkodási hely
Épület: Főépület
Szobaszám: 279
Mellék: 5212
Fővonal: 482-5212
Fax: 482-5431
Belső fax: 5431

E-mail cím: barbara.domotor@uni-corvinus.hu
Személyes honlap: https://sites.google.com/view/homepage-of-barbara-domotor/home

Egyéb szakmai profilok
MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033317
Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=xWsnuGkAAAAJ&hl=en
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