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HOGYAN FELELJÜNK 

MEG A MIFID II 

KIHÍVÁSAINAK? 

(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 meg fogják változtatni.  A MiFID I 

2007-ben lépett hatályba és akkor 

évtizedekre szólóan a legjelentősebb 

változásnak tekintették. De az Európai 

Bizottság felülvizsgálta a szabályokat és a 

2008-as válság jelentős hiányokra mutatott 

rá a pénzügyi piacokon, így egy új rendelet 

készült.   

Az új szabályozásnak három jelentős célja 

van: a működési kockázatok csökkentése, 

transzparencia növelése és a 

befektetővédelem javítása. A MiFID II 

értelmezése és implementálása komplex 

kihívást jelent és nagyon időigényes 

folyamat. Habár a MiFID II csak 2018. 

januártól lesz hatályos az Európai Unió 

tagállamaiban, a jelentős változások miatt 

már most érdemes elkezdeni a felkészülést. 

A képzés folyamán az Európai Uniós 

jogszabályokat, még hatályba nem lépett 

útmutatásokat, valamint az ESMA által 

készített iránymutatásokat dolgozzuk fel. 

Ezeket a joganyagokat kell a tagállamoknak 

és a felügyeleti hatóságoknak is 

implementálniuk és alkalmazniuk 2018-tól.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. február 28. 9:00 – 16:00 
Jelentkezési határidő  
2017. február 27. 
 
Helyszín 
Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 
1011 Budapest, Szalag utca 19. 
Ár: 52.500 Ft + ÁFA 
 
Témavezető:  
Marsi Erika 
emarsi@bankarkepzo.hu  
 
Ügyfélkapcsolati menedzser: 
Lájer Enikő, 06-1-224-0715 
elajer@bankarkepzo.hu  

ÚJ 
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TEMATIKA 

- MiFID és MiFID II szabályok céljai 

- Új szabályozás bevezetésének ütemezése, lépések időzítése 

- Az új szabályok bemutatása, különös tekintettel a következő területekre:  

o Befektetővédelem, 

o Vezetői felelősség 

o Transzparencia – üzletkötés előtt és után 

o Ösztönzők kezelése 

- Az új szabályok hatása, a bevezetéshez kapcsolódó nehézségek és kockázatok 

 

TERVEZETT ELŐADÓK 

 
 
PUPLI RITA a Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése óta 

különböző területeken dolgozik a Pénzügyminisztériumban (2010-től 

jogutódjánál a Nemzetgazdasági Minisztériumban). 2001-től a 

Pénzügyi Szabályozási Főosztályon tőkepiaci szabályozással 

foglalkozik. Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozása óta 

részt vesz a befektetési vállalkozásokra, a befektetési alapkezelőkre 

vonatkozó uniós szabályok kialakításának tárgyalásában.  

 

 

 

DR FARKAS YVETTE bank- és tőkepiaci, pénzügyjogi 

szakjogász, ügyvédként dolgozik a Farkas Yvette Ügyvédi 

Irodában.  

A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróságon  

választottbíró.  

Szakterülete a  pénz- és tőkepiac, ezen belül különösen: 

befektetési szolgáltatások, befektetési alapkezelés 
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TANFOLYAMI JELENTKEZÉSI LAP 

MiFID II – Egy új fejezet a szabályozásban    2017. február 28. 

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: 52 500,- 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). 

 

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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