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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

  

 

Európai pénzügyi szaktanácsadó képzést indít  

a BGE és a Bankárképző 
 

Az erről szóló megállapodást ma írták alá az Egyetem Lotz-termében 

 

Budapest, 2017. június 23. – Új, a pénzügyi-befektetési tanácsadási piacon hiánypótló képzést 

indít idén szeptembertől a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) a Nemzetközi Bankárképző 

Központ Zrt. (Bankárképző) szakmai támogatásával. Az Európai Pénzügyi Szaktanácsadó 

szakirányú továbbképzési szakon – megfelelve a jövő év elején bevezetésre kerülő új nemzetközi 

szabályozásoknak – olyan szakembereket képeznek majd, akik elsődlegesen a kiemelt lakossági 

ügyfelek kiszolgálásával és a részükre nyújtott pénzügyi és befektetési tanácsadással 

foglalkoznak. Az erről szóló együttműködési megállapodást az Egyetem Lotz-termében ma 

ünnepélyes keretek között írta alá Prof. Dr. Heidrich Balázs, a BGE rektora, Dr. Dietz Ferenc, a 

BGE kancellárja és Dr. Tóth Judit, a Bankárképző vezérigazgatója. 

A képzés elindítása a magyar piac számára is elengedhetetlenül szükséges, miután a pénzügyi-

befektetési tanácsadási iparág gyökeres változás küszöbén áll. A 2018-tól bevezetésre kerülő MiFID II 

(Markets in Financial Instruments Regulation and Directive) nemzetközi szabályozással ugyanis 

hazánkban is átalakulnak majd a befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szabályok és 

eljárások.  

Az új szabályozás bevezeti a független tanácsadó koncepcióját, aki köteles lesz majd az ügyfélnek 

szóló személyes ajánlat kialakításánál a piacon elérhető termékek minél szélesebb köréből meríteni, 

úgy, hogy azért semmilyen díjazást nem fogadhat el harmadik féltől. Így igény lesz várhatóan további, 

a piacon jól képzett, az új szabályozásnak megfelelő, a termékek objektív és szakszerű 

összehasonlítására képes, etikusan eljáró tanácsadókra.  

Erre kínál megoldást a képzés elindításával a BGE és szakmai partnere, a Bankárképző. Az Európai 

Pénzügyi Szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése és 

továbbképzése, akik elsősorban a kiemelt lakossági (privát- és prémium) ügyfelek kiszolgálásával és a 

részükre nyújtott pénzügyi, illetve befektetési tanácsadással foglalkoznak. Továbbá a pénzügyi 

tanácsadás valamennyi szakterületén kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy 

az ügyfelek igényeit teljes körűen, szakszerűen és magas minőségi színvonalon ki tudják elégíteni.  

A két féléves képzésre alap- vagy mesterképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben főiskolai 

vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevéllel lehet jelentkezni. A szakirányú továbbképzést 

sikeresen elvégző hallgatók az alap szakképzettségen túl a nemzetközileg elismert EFA (European 

Financial Advisor) képesítést is megszerezhetik, amennyiben teljesítik a nemzetközi oklevél feltételeit.  
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„A Budapesti Gazdasági Egyetem kiemelt figyelmet fordít a gyakorlatorientált oktatásra. Az 

együttműködés aláírásával pedig tovább bővül egyetemünk gyakorlatorientált képzést nyújtó 

palettája, egy a magyar piacon egyedülálló, a nemzetközi követelményeknek is megfelelő képzéssel 

a pénzügyi-befektetési tanácsadási szegmensben” – mondta el Prof. dr. Heidrich Balázs, a Budapesti 

Gazdasági Egyetem rektora.  

„Az Európai Pénzügyi Szaktanácsadó képzés indításával elsők között reagálunk az új piaci kihívásokra, 

mindamellett, hogy büszkék vagyunk az idén 160 éves intézményünk hagyományaira is” – tette hozzá 

dr. Dietz Ferenc, a Budapesti Gazdasági Egyetem kancellárja.  

 

Dr. Tóth Judit, a Bankárképző vezérigazgatója hozzátette, nagy öröm számára, hogy a Bankárképző 

diplomaprogramjai az Európai Pénzügyi Szaktanácsadó programmal bővültek és a befektetési 

tanácsadás szegmensben hozzájárulhatnak a szakemberek ismereteinek bővítéséhez. Az európai 

szintű új szabályozás megköveteli a tanácsadóktól a megfelelő szintű pénzügyi ismereteket és 

kompetenciákat, amelyek ezen a képzésen elsajátíthatók. A Budapesti Gazdasági Egyetem által 

nyújtott tudományos háttérrel és a közel 30 éves Bankárképző tapasztalatával kialakított képzés 

résztvevői olyan ismereteket kapnak, amellyel nemzetközi szintéren is meg tudnak felelni a tanácsadó 

szakma és a változó piac jelentette folyamatos kihívásoknak. 

 

A Budapesti Gazdasági Egyetemről 

A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) története jogelőd intézményei révén 1857-re, a Pesti 

Kereskedelmi Akadémia alapítására vezethető vissza. Az intézmény jelenlegi formája Budapesti 

Gazdasági Főiskola néven 2000. január 1-jén jött létre, három elismert és sikeres felsőoktatási 

intézmény, a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, a Külkereskedelmi Főiskola 

és a Pénzügyi és Számviteli Főiskola integrációjával.  

A jelenleg három budapesti (Külkereskedelmi, Pénzügyi és Számviteli, Kereskedelmi, Vendéglátóipari 

és Idegenforgalmi Kar) és egy vidéki (zalaegerszegi Gazdálkodási Kar) karból álló Egyetem mintegy 

16.000 hallgatójával Magyarország egyik meghatározó felsőoktatási intézménye. Küldetése, hogy az 

üzleti tudományokban, valamint a kapcsolódó tudományágak területén az alapképzés, a 

mesterképzés, a szakirányú továbbképzés, a felsőfokú (felsőoktatási) szakképzés, valamint az egyéb 

felnőttképzés terén az ország és a kelet-közép-európai térség egyik vezető gazdasági felsőoktatási 

intézménye legyen. Célja, hogy élményalapú tanulási környezetet teremtsen hallgatói számára, 

vállalkozásbarát egyetemmé váljon, miközben kiemelt hangsúlyt fektet társadalmi szerepvállalására és 

a fenntarthatóságra. 

Az Intézmény 2010-ben elnyerte a Felsőoktatási Minőségi Díjat, 2012-ben pedig bevezette és 

tanúsíttatta az ISO 9001/2009 minőségügyi rendszert.  

A BGF a 2013 és 2016 közötti időszakra elnyerte az „alkalmazott tudományok főiskolája” minősítést, 

majd 2016. január 1-jével alkalmazott tudományok egyeteme rangot kapott. 
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A Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt.-ről 

A Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. Magyarország egyik vezető banki tanácsadó és oktató cége, 

széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal. Az 1988-ban alapított intézmény a franciaországi Bankárképző 

Központ útmutatásai alapján kezdte meg oktatási tevékenységét, amit a későbbiekben saját készítésű 

oktatási anyagok és képzések váltottak fel. A Bankárképző 1999-ben elkezdte az új pénz- és tőkepiaci 

szabályozási környezethez, így először Bázel II-höz, majd a MiFID-hez kapcsolódó oktatási 

tevékenységét. A tőkepiaci oktatásra kiemelkedően nagy hangsúlyt fektetünk. A Minősített Befektetési 

Tanácsadó tanfolyamunk szerves részét képezi 2009 óta a mindenkori tőkepiaci szabályozás, így a 

MiFID és MiFID II is, illetve 2005 óta a BAMOSZ-szal együttműködve szervezzük a Vagyon, Alap, 

Portfólió (VAP) képzésünket. Ezen kívül a CEFA Befektetés-elemzői Program a European Federation 

for Financial Analysts Societies (EFFAS) vizsgatematikájára épülő, nemzetközileg akkreditált oktatási 

program. 1995 óta foglalkozunk szakértői, tanácsadói tevékenységgel, amelyben elkötelezett, 

szakmailag felkészült, rendkívül erős szakértői csapatunkra támaszkodhatunk.  
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