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AKTUALITÁSOK A 

MIFID II 

BEVEZETÉSÉHEZ 

KAPCSOLÓDÓAN 

(1 NAP) 

 

 

A TANFOLYAM CÉLJA 

A pénzügyi eszközöket kínáló hitelintézetek és 

befektetési vállalkozások üzletmenetét a MiFID 

II (Markets in Financial Instruments Regulation 

and Directive) új szabályai jelentősen 

átalakítják 2018 januártól.  Az új szabályozás 

három jelentős célt tűzött ki: a működési 

kockázatok csökkentését, transzparencia 

növelését és a befektetővédelem javítását. A 

MiFID II és a kapcsolódó jogszabályok 

értelmezése és implementálása komplex 

kihívást jelent és nagyon időigényes folyamat.  

A képzés folyamán az Európai Uniós 

jogszabályok, útmutatások, valamint az ESMA 

által készített iránymutatások mellett 

feldolgozásra kerülnek a magyar joganyagok is 

– a MiFID II irányelvet implementáló törvény és 

a kötelező jelleggel nem bíró szabályozói 

eszközök is. Bemutatásra kerülnek az MNB 

legfrissebb állásfoglalásai, piaci kérdésekre 

adott válaszai.  

Azonban az új szabályozásra történő 

felkészülés mellett nem szabad elfelejteni, 

hogy a szabályozó hatóságok folyamatosan 

dolgoznak a továbbfejlesztésen, 

finomhangoláson, ami a pénzügyi iparágat 

várhatóan jelentősen átalakítja egész 

Európában. 

 

 

 

 

 

 

 

  KINEK AJÁNLJUK? 

Azon befektetési vállalkozásoknál vagy 
hitelintézeteknél dolgozó munkatársaknak, 
akik közvetlenül vagy közvetve foglalkoznak 
a pénzügyi eszközök értékesítésének 
működésével, belső folyamatok 
kialakításával vagy kapcsolódó 
szabályozással: felső vezetés, értékesítés, 
kockázatkezelés, compliance, belső 
ellenőrzés. A tanfolyamon tanultakat a felső 
vezetéstől kezdve, az értékesítőkön át a 
támogató munkatársakig hasznosítani tudják 
majd munkájukban, ezzel biztosítva a cég 
megfelelését az új szabályoknak. 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpont 

2017. október 26. 9:00 – 16:15 óra között 

Jelentkezési határidő  

2017. október 20. 

Helyszín 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

1011 Budapest, Szalag utca 19. 

Ár: 135.000 Ft + áfa 

Témavezető:  

Lakatos Veronika 

vlakatos@bankarkepzo.hu  

Ügyfélkapcsolati menedzser: 

Lájer Enikő, 06-1-224-0715 

elajer@bankarkepzo.hu  

ÚJDONSÁG! 

ONLINE TANANYAG! 

A KÉPZÉS OKTATÁSI ANYAGAIT  A 
RÉSZTVEVŐK A BANKÁRKÉPZŐ ONLINE 
OKTATÁSI FELÜLETÉN IS ELÉRHETIK! 
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TEMATIKA 

- A MiFID II szabályok bemutatása, különös tekintettel a következő területekre:  

o Befektetővédelem, 

o Vezetői felelősség 

o Transzparencia – üzletkötés előtt és után 

o Ösztönzők kezelése 

- A magyar joghatóság és felügyeleti intézmény által kialakított jogszabályok és 

állásfoglalások bemutatása 

- A pénzügyi iparág jövője – milyen transzformáció várható? 

 

ELŐADÓK 

 
DR FARKAS YVETTE Farkas Yvette diplomáját a Szegedi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. 
Korábban az Erste Befektetési Zrt. jogtanácsosa, később vezető 
jogtanácsosa, majd 2014 februárjától ügyvédként tevékenykedik pénz- 
és tőkepiaci területen. 2010 és 2012 között az ESMA Investor 
Protection & Intermediaries Steering Committee mellett működő 
Consultative Working Group tagja. 2007-től a Befektetési Szolgáltatók 
Szövetségének tanácsadója. A Pénz- és Tőkepiaci Állandó 
Választottbíróság választottbírája. 2008-ban adójogi szakjogász 
képesítést is szerez. 2015-ben az University Institute of European 
Studies (Faculty of Law, Torino) által szervezett International Trade 
Law LL.M (Master of Law) képzést sikeresen elvégzi, amelynek során 
a MiFID II. befektetővédelmi aspektusairól írja és védi meg 
szakdolgozatát. Meghívott oktatóként több éve előadást tart a Szegedi Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karán értékpapírjog és tőkepiaci szabályozás témakörökben, valamint az ELTE 
Jogi Továbbképző Intézet Befektetési, vállalatfinanszírozási, tőzsdei szakjogász képzésén is 
előad a tőkepiaci intézményrendszer témakörben. Társszerzője a Wolters Kluwer kiadásában 
megjelent Nagykommentár a befektetési vállalkozásokról szóló törvényhez című kiadványának 
és a Pólay Elemér Alapítvány (Szeged) által kiadott értékpapírjog tankönyvnek. 

 

János Zsolt, MAS nemzetközi piacelemző és tanácsadó cégek 
tulajdonosa Ausztriában (AL&E Consulting) és Magyarországon 
(JT&P Consulting, PFS Partners). Közvetítő a pénzügyi iparág 
komplex témái és más szakterületek képviselői között. Nemzeti- és 
nemzetközi pénzügyi szolgáltatói szervezetek tagja, közülük az egyik 
leg fontosabb a FECIF – Pénzügyi Tanácsadók és Közvetítők Európai 
Szövetsége tanács tagja (Magyarországi képviselő). Tanulmányait a 
Bécsi és Kremsi Egyetemen, a Professional MAS Financial Planning 
diplomával végezte. 
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TANFOLYAMI JELENTKEZÉSI LAP 

MiFID II – Aktualitások a MiFID II bevezetéséhez kapcsolódóan 2017. október 26. 

A jelentkező adatai 

Név: _________________________________________________________________________ 

Születési név: _________________________________________________________________ 

Születési hely, idő: ______________________________________________________________ 

Anyja neve: ___________________________________________________________________ 

Levelezési cím: ________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________ Email: ____________________________________ 

Munkahely neve: _______________________________________________________________  

Munkahely címe: _______________________________________________________________ 

Munkakör /beosztás/: ____________________________________________________________ 

Korábbi banki/üzleti tapasztalat: ___________________________________________________ 

Honnan értesült a tanfolyamról? ___________________________________________________ 

Hozzájárul, hogy a jövőben képzéseinkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatos  

információkat és hírlevelet küldjünk az e-mail címére?      IGEN   NEM 

A jelentkező aláírása: ___________________________________________________________ 

A finanszírozó intézmény adatai (amennyiben a számlázási cím eltér a jelentkezőétől) 

Finanszírozó neve: _____________________________________________________________ 

Finanszírozó címe: _____________________________________________________________ 

Levelezési címe: (amennyiben a fentivel nem megegyező)_______________________________ 

Finanszírozó adószáma: _________________________________________________________   

Költségtérítés mértéke: __________________________________________________________ 

Kapcsolattartó neve: _________________ Telefon: ______________ Email: ________________ 

Dátum: __________________________ 

A Finanszírozó aláírása: _______________________________ 

A tanfolyam díja: 135 000 Ft + áfa  

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A feltüntetett képzési díjak a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat 
főtevékenységként végző intézményekre vonatkoznak. A Bankárképző egyéb intézmények, cégek 
munkatársai számára egyedi képzési díjat számíthat fel, melyről kérje előzetes ajánlatunkat. 
Fizetési feltételek 
Mint jelentkező/finanszírozó tudomásul veszem/vesszük, hogy a jelentkezés egyben a rendezvény 
díjára vonatkozó fizetési kötelezettséget is jelenti. A Tanfolyam díját a kiállított számla alapján, a 
számlán feltüntetett határidőre, magánszemély esetén a tanfolyamot megelőzően rendezni 
fogom/fogjuk a Bankárképző bankszámlájára történő átutalással (MKB Zrt. 10300002-20100542-
00003285). 
Lemondási feltételek 
A tanfolyamon történő részvétel lemondását kizárólag írásban fogadja el a Bankárképző, a 
tanfolyamot megelőző legkésőbb 15. napig. A tanfolyamot 8-14 nappal megelőzően történő lemondás 
esetén a tanfolyam részvételi díjának 50%-a adminisztrációs díjként kiszámlázásra kerül.  
A tanfolyamot megelőző 7. napon, vagy ezt követően történő lemondás esetén, illetve lemondás 
hiányában a teljes tanfolyami díj kiszámlázásra kerül.  A tanfolyam időpontja előtt írásban a 
Bankárképzőhöz eljuttatott értesítés alapján a befizetett résztvevő más személlyel helyettesíthető. 
A jelentkezéssel a jelentkező tudomásul veszi és elfogadja a Bankárképző honlapján közzétett 
általános szerződési feltételeket, a képzés tanulmányi és vizsgaszabályzatát, az adatvédelmi 
tájékoztatót. 
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MENEDZSER KÉPZÉS 

 

(4 NAP) 

 

TANÁCSADÁS 

ÉS 

OKTATÁS 

 
 

2017 őszi programjainkat keresse honlapunkon 
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