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850  Megnyitó az IIR és a nap elnöke  
részéről
A nap elnökei: a Magyar Bankszövetség 

szakemberei

900  Jelen és a jövő kihívásai,  
konszolidáció és átrendeződés
	 Miként látják a banki piac konszolidációját a piaci szereplők?

 Milyen várakozások vannak a jövőre vonatkozóan, különös 
tekintettel az elhúzódó alacsony kamatkörnyezetre, az 
esetleges negatív kamatokra?

 Milyen hatással vannak a jelen piaci változások a szektor 
működésére? (összeolvadások, fúziók, tulajdonosváltások)

 Milyen hatással vannak a különböző világpiaci események 
a szektor működésére? Mik a várható, előrelátható válto-
zások (Brexit, olasz bankszektor)?

 A távolabbi jövő kihívása: alkalmazkodás egy új fizetőesz-
közhöz

 Az euróbevezetés realitása, miért került ismét előtérbe a 
téma?

 Kell-e nekünk euro, mint fizetőeszköz, vagy ne? Mikortól 
reális és érdemes bevezetni?

 Mik lehetnek a bevezetés előnyei, kik lehetnek a nyertesek?

 Mik lehetnek a beveztés hátulütői, kik lehetnek a vesztesek?

 Addig is, mi várható kamatok és árfolyamok tekintetében? 
Mi befolyásolja a közeljövőben a fontosabb keresztárfolya-
mok alakulását? Hogyan érintett a magyar fizetőeszköz és 
kamatpolitika?

Előadó: Virovácz Péter, Senior macroeconomic analyst, 

ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe

940  Alapszámla, Fizetési számla,  
bankváltás
	 Mennyiben változtatja meg a bankváltás lehetősége a ban-

kokkal kapcsolatos szokásokat? Teljesen átvált, átmegy 
másik bankhoz, vagy csak bizonyos funkciókat visznek át?

 Milyen mértékben érinti a hitelintézeteket üzleti oldalról 
az idén hatályba lépő PAD2 szabályozás? számla hordoz-
hatóság

 Milyen tapasztalatok vannak az idén október 31-től beve-
zetésre kerülő SEPA végdátumú rendelet? az EU-n belüli 
átutalásokra vonatkozóan

 Milyen érdeklődés van az alapszámla nyitási lehetőség 
iránt? Kik veszik igénybe? Teljesülhet-e az a cél, hogy olyan 
ügyfeleket érnek el, akiknek eddig nem volt bankszámlájuk?

 Milyen díjért lesz hozzáférhető?
 Hogyan érintette a bank többi termékét ez a konstrukció?

Előadó: dr. Zsolnai Alíz, Főosztályvezető Pénzügyi 

szabályozási főosztály, Nemzetgazdasági Minisztérium

1020 kávészünet

1050 PSD2 and Instant Payments  
Overview
	 Introduction to Both Initiatives
 The Current Situation
 Challenges for the Banks
 APIs and Impacts on Payments Infrastructures
 Strong Authentication and Impacts on Fraud Detection
 Creating Opportunities from Regulation
 How NCR Can Help?

Előadó: Andy JOHNSON, Payments consultant, 

NCR

1130  Prepaid kártyák nyújtotta új  
lehetőségek Magyarországon 
	 Mitől új lehetőség a prepaid Magyarországon?

 Alkalmazásának lehetséges területei?

 Tudják a hitelintézetek is használni a fintech cégekkel tör-
ténő versenyben?

 Hogyan kapcsolódik az innovatív fizetési megoldásokhoz?

 Nemzetközi példák?

Előadó: Szendrei Szabolcs, Termékértékesítési vezető, 

Mastercard magyarországi képviselet

1210  Application design dilemma
	 digitalizáció és folyamategyszerűsítés a hitel kockázat 

kezelésben

 kihívások a banki szoftverfejlesztésben (felhasználói élmény 
vs. gyors megtérülés)

 mobil eszközök egyre hangsúlyosabb bevonása, többcsa-
tornás megoldások térhódítása

Előadó: Vér Béla, Ügyvezető igazgató, ApPello Kft.

1240 ebédszünet

1340 Online eszközök, fizetési megoldások
	 Milyen előnyökkel járnak az innovatív digitális pénzügyi 

megoldások?

	 Milyen hátrányai lehetnek annak, ha a banki rendszerek és 
a szervezet nem tud lépést tartani a digitális világ tempó-
jával?

	 Nemzetközi kitekintés, best practice-k a digitális pénzügyi 
szolgáltatások területén

	 Y és Z generáció helyett C generáció. Kik ők, miről ismer-
hetőek fel és hogyan tudja egy bank az általuk generált új 
igényeket kiszolgálni?

	 Valós veszélyt jelentenek jelenleg a Fintech cégek Magyar-
országon? Milyen mértékben érzékelhető a jelenlétük?

	 Milyen stratégiát követhet egy bank a Fintech cégekkel 
kapcsolatban? Miként tud megvalósulni az együttműködés 
a két szervezeti kultúra esetében? Fintech és bankszektor 
összehangolása.

	 Milyen lehetőségek és veszélyek rejlenek a digitális szol-
gáltatásokhoz kapcsolódó hazai és EU-s szabályozásokban?

Előadó: Egri Szilvia, Osztályvezető Digitális Csatornák 

Igazgatóság, Erste Bank Hungary Zrt.
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1410  Vállalati hitelezés: NHP
	 Milyen pozitív és negatív hatásai vannak a NHP-nak?

 Milyen elképzelései vannak a jegybanknak a NHP tényleges 
és végleges kivezetésével kapcsolatban?

 Mennyire nőtt a beruházási kedv a kisvállalkozásoknál a 
kormány és MNB Növekedési Hitel Programnak köszön-
hetően?

Előadó: Pulai György, Főosztályvezető 

Hitelösztönzők főosztály, Magyar Nemzeti Bank

1440 MFB Pontok – Uniós források  
már több mint 400 ponton
	 Milyen termékekkel jönnek ki? MFB pontok hatása vállalati 

oldalról

 Milyen előnyökkel jár a vállalkozások számára ennek 
igénybevétele? Hogy érhető el? Mi az a minimumkritérium, 
amelynek meg kell felelniük a vállalkozásoknak?

 Milyen szektorok, ágazatok a támogatottak jelenleg? Van-e 
valamilyen fókusz, irány ágazati szinten? tendencia? Pl.: 
építőipar eltűnt

 Aktualitások, prioritások az uniós pénzügyi eszközök terén

Előadó: Eőry Gábor, Ügyvezető igazgató 

Értékesítés-irányítási Igazgatóság, MFB Zrt. 

Lakossági hitelezés  
felfutása, növekedése
1510 Személyi kölcsönök és fogyasztási  
hitelezés, fedezetlen kölcsönök  
piacbővülése
	 Mennyire éledt fel a fogyasztási hitelezés 2016-ban?
 Mi az, ami még jobban ösztönözné a fogyasztási hitelezést?
 Hogyan kell támogatni a hitelezési folyamatokat?
 Miért a személyi kölcsön a kulcstermék mindenkinél? Miért 

pont most?
 Milyen összefüggésben van a fedezetlen kölcsönök piaca 

a lakáspiaci változásokkal?
 Alkalmas lehet-e a kamatkörnyezet arra, hogy növelhető 

legyen ennek aránya a teljes hitelállományon belül?
 Hol lesz a plafon? Meddig növekedhet ez tovább?
 Melyek azok a veszélyek, kockázatok, amik lassíthatják a 

folyamatot?
 Ki milyen marketingcsatornát és eszközt használ, hogy új 

ügyfélakvirálást érjen el?

Előadók: Besnyő Márton, Head of Retail Product 

Management, Sberbank Magyarország Zrt.  

dr. Rajmonné Veres Ibolya, Igazgató Fogyasztási Hitelek 

Főosztálya, OTP Bank Nyrt. 

1600 kávészünet

1615  Mit tanulhatnak a bankok  
a telco értékesítési módszereiből?
	 Inside Sales a kis- és nagyvállalati szegmensben
 A kapcsolat kialakítása és ápolása
 Sales opportunity-k adminisztrálása hosszú távon

Előadó: Lippner Tamás, Inside Sales Manager, 

Vodafone Shared Service

1645 Vezetői kerekasztal-beszélgetés  
a vállalati hitelezésről és a Brexit-ről
	 Mi az oka annak, hogy a kereskedelmi bankok vállalati hite-

leinek állománya nem nő minden szegmensben? Dilemma: 
kevés a jó adós és/vagy nincs mit hitelezni? Kínálati vagy 
keresleti a probléma?

 Mekkora szerepet játszik a kereskedelmi banki hitelezés 
alacsony szintjében:

 a szabályozási környezet,

 a kockázatvállalási hajlandóság,

 a kamatkörnyezet,

 a kereskedelmi bankok működési modellje? 

 Mekkora szerepet játszik a vállalatok kereskedelmi ban-
koktól felvett hiteleinek alacsony szintjében

 az anyavállalati hitelezés és a központosított vállalati 
treasury tevékenység,

 a beruházási aktivitás,

 a növekedési kilátások.

 Milyen hatásai lehetnek a Brexitnek Magyarországra, a 
magyar gazdaságra?

 EKB monetáris politikájának áttételes hatása a magyar 
hitelezésre

 Milyen lépések történtek a monetáris politikai eszköztár 
változásait tekintve? Milyen szándékkal? És mit eredmé-
nyezett ez?

 Hogyan látják a kereskedelmi bankok az MNB hitelezési 
programja mennyire támogatja a hitelezésüket?

A beszélgetés résztvevői: 

Országh Mihály, Prémium kisvállalkozási üzletág 

Értékesítési üzletág vezetője, K&H Bank Zrt.

Varga Balázs, Vezérigazgató-

helyettes, ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe

és további felkérések folyamatban

1745  A konferencia első napjának zárása

KKV hitelezés nélkül nincsen  
gazdasági élénkülés 

„Sok az eszkimó, 
de kevés a fóka!”

www.iir-hungary.hu conference@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301
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830  Regisztráció

850  Megnyitó az IIR és a nap elnöke részéről
A nap elnöke: a Magyar Bankszövetség szakembere

900  Big Data: Adattisztítás – Adatintegráció – 
Modellépítés
	Milyen adattípusok hogyan változnak és hogyan követhe-

tőek? 

 Mire van szükség egy jó adatbázis összeállításához és 
karbantartásához?

 Hogyan integrálhatóak a különböző adatbázisok (vállalati, 
lakossági, geolokációs adatok)? 

 Milyen üzleti lehetőségeket kínálnak az adattárházak (sales, 
risk, üzletfejlesztés, stratégia, jog)?

 Milyen adatbányászati és elemzési módszereket használ-
hatunk? 

 Milyen modellt célszerű építeni, milyen BI csapattal?

 Milyen versenyelőnnyel járnak a modellek (esettanulmá-
nyok, öletek)?

Előadó: Dr. Csorbai Hajnalka, Stratégiai igazgató, OPTEN Kft.

940  Fióki optimalizáció –  
Hatékonyságnövelés és költségcsökkentés
közben kávészünet 1020–1050 között
	Hol vannak azok a pontok és lehetőségek, ahol lehetne 

optimalizálni a fióki kiszolgálásban?

 Milyen irányba bővíthető a fióki kiszolgálási paletta?

 Melyek az előnyei, hátrányai hitelintézeti oldalról a nem 
emberi közreműködéssel történő készpénzkezelés, a kész-
pénzautomatizáló berendezések térnyerésének, további 
fejlődésének?

 A fiókhálózati modell kialakításában rejlő optimalizációs 
lehetőségek

 Fiókon kívüli ATM-ek elhelyezésével befolyásolható ügy-
félforgalom

 Milyen az ATM-ek körüli védelmi, szoftveres védelem, 
biztonsági megoldások aktuálisak jelenleg?

Előadók: Jakab Gergely, Osztályvezető, Készpénz-

gazdálkodásért és készpénzforgalmazásért felelős vezető 

Hálózatirányítási és Értékesítés-támogatási Igazgatóság, 

FHB Bank Zrt. 

és társelőadói felkérés folyamatban

1130  Ingatlanpiaci változások,  
keresletbővülés okai
	Mi az oka a jelenlegi ingatlanpiaci bővülésnek? Az ingat-

lanpiacból jön, a CSOK-ból, vagy volt egy mesterségesen 
visszafogott hitelezés? elhalasztott vásárlások, vagy be-
fektetési célú

 Mennyiben keresleti, kínálati kérdés ez? 

 Ez egy átmeneti időszak, vagy tartós növekedést jelent a 
hitelezés területén?

 Hogyan látják az ingatlanközvetítők? Hogyan alakul a ke-
reslet, az ár? Hitelből vásárlók, önerőből, befektetési céllal 
vásárlók és ennek a trendje

 Mik ezeknek az okai? Ők mit tesznek annak érdekében, 
hogy ez a tendencia folytatódjon, vagy fokozódjon?

 Milyen paraméterek alapján keresik az ingatlanokat az 
érdeklődők? érték, m2, típus

 Területileg lebontva hogyan változott, hogyan nőtt az in-
gatlan eladások (száma), mire van kereslet?

 Melyek a „népszerű” ingatlanok?

 Mi az, amit azonnal el lehet adni, mi az, amire a legnagyobb 
igény van, amit a többség keres?

Előadó: Rutai Gábor, Elemzési vezető, Duna House

1210  Lakáshitelezés és jelzáloghitelezés  
változásai, hitelintézeti meglátások  
	 Mely ingatlanra adnak szívesen, könnyebben hitelt a bankok? 

Ezek valóban a legkeresettebbek? Milyen összefüggés van 
a kettő között? Banki kockázatkezelők

 Milyen a megoszlása a lakáshitelezés kapcsán a régi és új 
lakások arányának? új esetében építik, készíttetik?

 Mi alapján igénylik a hiteleket? Már meglévő gyermekek 
után, vagy vállalják a gyermeket?

 Mennyire hiszik el, mennyire tartják reálisnak a bankok 
ezeket a vállalásokat? 

 Mennyire óvatosak az ügyfelek és a bankok? Felelős hite-
lezés kérdése

 Hogyan készül a bankszektor arra, hogy ne kövesse el azt 
a hibát, mint 2008-ban?

 Milyen eszközökkel könnyítheti a lakáshitelezés a hitelezési 
keretek, vagy a banki ösztönzők tekintetében?

 Hogyan fog reagálni a szektor azokra a hiteligénylésekre, 
amikor sokkal nagyobb hitelre van szüksége az igénylőnek?

 Milyen változások következtek be a jelzáloghitelezésénél? 
Felelős hitelezésről szóló törvény

 Mennyire jellemző a hitelezési korlátok változtatása, ke-
zelése piaci szinten? Visszavetette-e ez a hitelezést? JNT 
szabályozás

 Mennyivel nőtt a jelzáloghitelezés? Tartós növekedési pá-
lyára állt-e a jelzáloghitelezés?

 Mennyiben lettek tudatosabbak a döntések a hitelfelvevők 
részéről?

Előadók: Tokodi Gábor, Vezérigazgató-helyettes, 

FHB Kereskedelmi Bank Zrt.

dr. Zsolnai Alíz, Főosztályvezető Pénzügyi 

szabályozási főosztály, Nemzetgazdasági Minisztérium

1310  ebédszünet

1410  A CSOK hatásai, az ingatlanpiacot  
befolyásoló demográfiai tényezők és a várható 
beruházói kilátások
	Milyen hatást gyakorolt a piacra a CSOK feltételeinek meg-

változtatása?

 Hogyan segítette a hitelezést?

 Mennyiben befolyásolta a CSOK elterjedése az ingatlan-
árakat? új hitelek kihelyezése a CSOK-kal összefüggésben

 Mennyire váltotta be a CSOK a hozzá fűzött reményeket? 
Tavalyi várakozáshoz képest mi lett a tapasztalat? Nincs 
kínálat: nem épül elég újépítésű lakás?, hosszú ennek az 
átfutási ideje?, vagy keresleti ok: nem mernek 3 gyereket 
vállalni?

 Milyen hatása lesz a gazdaságra? Milyenek lehetnek a ki-
látásai: keresleti, visszafizetési oldalról? 

Stratégiai együttműködés  
vs piacújraosztás?

Cash management  
kihívásai

2.  
nap
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2. nap bankszektor 2016

Rendezvényünk szólni kíván
 a bankok igazgatóságához, ügyvezetéséhez, felügyelő bizottsági tagjaihoz;
 bankok stratégiai tervezési, lakossági, illetve vállalati üzletágának vezetőihez,  

vezető munkatársaihoz
 a bankok jogi, kockázatkezelési, szervezési és fejlesztési, üzemeltetési részlegeinek vezetői-

hez, vezető munkatársaihoz
 bankok termékfejlesztési, értékesítési és marketing vezetőihez
 bankfiókok vezetőségéhez
 brókercégek, befektetési alapkezelők felsővezetőihez
 takarékszövetkezetek, lakástakarék-pénztárak felsővezetőihez
 biztosító társaságok felsővezetőihez és bankbiztosítási vezetőihez;
 lízingcégek felsővezetőihez
 banki- és pénzügytechnikai tanácsadókhoz

és mindenkihez, akit érintenek a felvetett témakörök, és kérdéseire választ  
kívánnak kapni rendezvényünkön.

 Mennyire estek vissza a CSOK megjelenésével az egyéb 
ilyen irányú hitelek kihelyezései? %-os arányban

 Hogyan alakultak a házassági számok a közelmúltban? 
következtetések a jövőbeni lakásvásárlásokra

 Hogyan kívánják kezelni az előre nem látható jövőbeni 
nehézségeket? (gyermekfogantatás nehézségei, esetleges 
válás)

 Mennyire veszik figyelembe az új lakásberuházások a CSOK 
feltételeit? CSOK és az új lakáspiac: 2017-es kilátások

 Miért nem látható jelentős változás jelenleg az átadott 
lakások számát tekintve? várakozás(ok)

 Mennyire látunk felfutást a benyújtott építési engedélyek 
számából?

 Mennyi ezek átfutási ideje?

Előadó: Pintyőke Marcell, Kommunikációs szolgáltatások 

üzletágvezető, KÉSZ Csoport

1450 Követeléskezelés – portfóliótisztítások: 
„problémás hitelek kezelése”
	Honnan ered a nemfizető hitelesek problematikája?

 Hogyan kezelik ezt egyes bankok? Milyen eszközök vannak 
számukra? Milyen ütemezéssel valósítják meg? Milyen 
tendenciákat látnak?

 Hogyan változott az ügyfelek fizetési hajlandósága? Ennek 
okai

 Mi lesz a rossz hitelállománnyal? Milyen hatása lesz ennek 
a közeljövőre?  A hitelportfólió minőségének változása

 Milyen hatással van a bedőlt ingatlanok kényszerértéke-
sítése az ingatlanárakra?

 Mennyire indult be ténylegesen a rossz portfóliók eladása 
és vétele? Vajon meddig lesz igény ezek megvásárlására?

 Milyen piaci tranzakciók vannak a MÁK oldaláról?

Előadó: Dr. Kuzsel Dániel, Restrukturálás és 

követeléskezelés igazgató, MKB Bank Zrt.

1530 kávészünet

1545 TA megtakarítási piaci tendenciák
	Megtakarítás a nulla kamatok világában?

 Mennyi most a reális hozamcél?

 Bankbetét, befektetési alap vagy az állampapír mindent 
visz? 

 Kell-e betét a bankoknak?

 Mennyire trendfüggő a magyar befektető a megtakarítási 
termékek választásában? 

 Eltűnik az EHO – belátóbb az állam?

Előadó: Nagy László Nándor, Gazdasági rovatvezető, 

Heti Válasz

1615  Törvényi szabályozók megfeleltetése  
a pénzügyi szektorban
	Milyen témák vannak jelenleg az európai „radaron”? Mi 

lehet ezekre a bankszektor intézményeinek felkészülési 
módszere, stratégiája? 

 Milyen kihatással lesz a bankokra, az ügyfelekre a MIFID 
II. szabályozás, különösen annak befektetővédelmi vonat-
kozásai? 

 Milyen megnövekedett kötelezettségekre, szankcionálásra 
számíthatnak a piaci szereplők a General Data Protection 
Regulation, a személyes adatok védelmét szabályozó EU-s 
rendelet kapcsán? 

 Milyen volumenű változást jelent majd a 2017-től kötelező 
IFRS? 

 Melyek az aktualitások az adóügyi illetőség kérdésében – 
automatikus adóügyi információcsere

 Bázel IV. változások követése

 PSD2, 4 MLD, SFTR, Capital Markets Union, és még sorol-
hatnánk…

Előadó: dr. Rankó Attila, Compliance vezető, 

Deutsche Bank AG

1700 A konferencia zárása

Közeledő EU-s és hazai  
szabályozási változások 
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1. RÉSztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

A RÉSzVÉtElt ENgEdÉlyEzŐ/ElRENdElŐ SzEMÉly
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály

AdMINISztRAtíV kApCSOlAttARtÓ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály

HElyEttESítŐ SzEMÉly3

Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Aláírás2

2. RÉSztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

3. RÉSztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

SzÁMlÁzÁSI CíM
Cégnév

Irányítószám Helység

Utca/Postafiók

je
le

nt
ke

zé
si 

la
p

A
z 

IIR
 M

ag
ya

ro
rs

zá
g 

fe
ln

őt
tk

ép
zé

si
 in

té
zm

én
y.

In
té

zm
én

ya
kk

re
di

tá
ci

ós
 la

js
tr

om
sz

ám
: A

L-
27

48

RÉSzVÉtElI díj

Bankszektor 2016 249.000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

CSOpORtOS kEdVEzMÉNy
              Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.                        Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 
20% kedvezményt kap.                               4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! +36 1 459 7334

FIzEtÉS, VISSzAlÉpÉS
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a 
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén 
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

VAN MÉg kÉRdÉSE?
Ügyfélszolgálat Takács Tünde +36 1 459 7300
Koncepció Sűli-Mezősi Éva +36 70 428 0376
Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334
Szponzoráció Kádi-Mórocz Beatrix +36 70 408 2162
1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

Bankszektor 2016
november 29-30., Budapest
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