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NÉMETH KRISZTIÁN
Ötéves a Bankunió

SZABÓ ÁGNES – JUHÁSZ PÉTER
A munkahelyi egészségprogramok 
mint kockázatkezelési eszközök 

KLIS KRISZTIÁN – VIDOVICS-DANCS ÁGNES
Multilaterális kereskedési platformok 
Európában és Magyarországon

VAS GYÖRGY
Az önerő szerepe a vissza nem térítendő 
támogatásban részesült vállalatok esetében
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BANKMENEDZSMENT
BADI

Az egyetlen bankszakmai 

diplomát adó felsőfokú 

képzés. A Budapesti 

Corvinus Egyetemmel 

közösen.

VAP

Vagyon, Alap, Portfólió 

képzés a BAMOSZ-szal 

közösen, befektetési 

szakembereknek

CEFA (EFFAS) – CIIA 
BEFEKTETÉSELEMZŐI 
PROGRAM

CEFA (EFFAS) oktatás 

és diploma + CIIA vizsga

MINŐSÍTETT 
BEFEKTETÉSI 
TANÁCSADÓ

Befektetési termékek 

értékesítését végző 

szakembereknek

DIPLOMAPROGRAMOK

A BANKÁRKÉPZŐBEN

www.bankarkepzo.hu
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NÉMETH KRISZTIÁN a Bankárképző tanácsadója, a Budapesti Corvinus Egyetem mesterszakán 
végzett közgazdász. A Bankárképzőben elsősorban hazai és nemzetközi ICAAP-projektekkel, 
szabályozási kérdésekkel és értékvesztés-modellezéssel foglalkozik. Különböző bankszakmai 
témák oktatója mind a Bankárképzőben, mind a Corvinus Egyetem szakkollégiumainak kép-
zésein.
knemeth@bankarkepzo.hu

SZABÓ ÁGNES PhD a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtani Intézetének adjunktusa. 
Kutatási területe a szabadidős sport gazdaságtana és az egészségfejlesztés. A versenyszférában 
szerzett tapasztalatai mellett 2013 óta a Legfi ttebb Munkahely Program, 2019-től a Longevity 
Projekt tagja. 2018 óta a Fitpuli külső szakértője.
agnes.szabo2@uni-corvinus.hu

JUHÁSZ PÉTER PhD, CFA a Budapesti Corvinus Egyetem Befektetések és Vállalati pénzügy tan-
székének habilitált docense. Kutatásaiban elsősorban vállalati versenyképességgel, vállalatérté-
keléssel, pénzügyi modellezéssel foglalkozik. A Befektetési Szakértők Magyarországi Egyesüle-
tének (CFA Society Hungary) elnökségi tagja, emellett rendszeresen dolgozik tanácsadóként és 
trénerként Magyarországon és külföldön.
peter.juhasz@uni-corvinus.hu

KLIS KRISZTIÁN a veszprémi Pannon Egyetemen szerzett BA-diplomát nemzetközi gazdálkodás 
alapszakon, majd 2017 szeptemberétől a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy mesterszakán, 
befektetéselemző szakirányon folytatta. Tavaly a Morgan Stanley gyakornoki programjában vett 
részt, a vállalat Brokerage & Clearing osztályán dolgozott. 
kriszklis@gmail.com

VIDOVICS-DANCS ÁGNES (PhD, CEFA, CIIA) 2015-ben szerzett doktori fokozatot a közgazda-
ságtudományok területén, emellett nemzetközi befektetéselemzői diplomákkal is rendelkezik. 
2006 óta oktat a Budapesti Corvinus Egyetemen, jelenleg a Pénzügy Tanszék egyetemi docense. 
Szakmai tapasztalatokkal rendelkezik az államadósság, befektetési alapok, nyugdíj- és egyéb in-
tézményi portfóliók kockázatkezelésével kapcsolatban. A Magyar Tőkepiaci Szakemberek Egye-
sületének elnökségi tagja.
agnes.dancs@uni-corvinus.hu

VAS GYÖRGY aktuáriusként, pénzügyi kontrollerként és bankárként kezdte multinacionális cé-
geknél a karrierjét. A 2000-es évek eleje óta interim menedzserként dolgozik hazai és nemzet-
közi projekteken, a befektetési banki szektorban igazgatósági és felügyelőbizottsági tag. A Buda-
pesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskoláját közel 20 év szakmai tapasztalattal 
kezdte el. Az európai uniós támogatási politika vállalati kérdéseivel foglalkozik a BCE Kisvállal-
kozás-fejlesztési Központjának tudományos munkatársaként.
gyorgy.vas@gmail.com
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