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„Nem arról ismerszik meg a nagyon okos ember, hogy jó előrejelzéseket ad a 

jövőről, hanem arról, hogy tisztán látja, a jövőt lehetetlen előre jelezni, és ennek 

tudatában mégis képes előre alkalmazkodni hozzá.” (Mérő László) 

A pénzügyi-befektetési iparág a MiFID II nemzetközi szabályozás életbe 

lépésével gyökeres átalakuláson fog keresztülmenni. 

A MiFID II egyik legfőbb következménye az eddigieknél sokkal élesebb 

verseny lesz. Várhatóan jelentős kereslet lesz a piacon jól képzett, az új 

szabályozásnak megfelelő, a termékek objektív és szakszerű össze-

hasonlítására képes, etikusan eljáró tanácsadókra. 

Mit lehet tenni egy ilyen élesedő versenyhelyzetben? Mérő László szavaival 

élve „előre alkalmazkodni” kell a jövőhöz. Most itt a lehetőség, hogy ezt az 

elsők között megtegye, és így egy lépéssel a többiek elé kerüljön! 

Egyetemi oklevél és nemzetközileg elismert képesítés két félév alatt? Ne 

hagyja ki ezt a páratlan lehetőséget, és jelentkezzen! 

T A N Á C S A D Á S   F E L S Ő F O K O N  

Az Európai pénzügyi szaktanácsadó szakirányú tovább-

képzés szak (EPT) a Budapesti Gazdasági Egyetem Bankár-

képző szakmai támogatásával megvalósított posztgraduális 

pénzügyi-befektetési tanácsadó képzése, amellyel Magyar-

országon egyedülálló módon egy egyetemi oklevél mellett a 

nemzetközileg elismert EFA képesítés is megszerezhető 
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TANÁCSADÁS  FELSŐFOKON 

EPT 
KINEK AJÁNLJUK? 

A szakirányú továbbképzés gyakorlat-

orientált, és széleskörű tudást kínál a 

befektetési tanácsadási területen előre 

lépni, valamint az oda belépni kívánók 

számára egyaránt. 

A képzést ajánljuk 

 JELENLEG IS A PÉNZÜGYI 

SZEKTORBAN DOLGOZÓ 

közgazdász, jogász, mérnök, infor-

matikus, vagy egyéb végzettséggel 

rendelkező befektetési, illetve pénzügyi 

tanácsadóknak, privát bankároknak, 

akik elmélyíteni, kiszélesíteni vagy 

felfrissíteni szeretnék meglévő szakmai 

ismereteiket; 

 MÁS SZAKMÁBAN TEVÉKENYKEDŐ 

szakemberek számára, akiknek kiváló 

szakmaváltási lehetőséget kínál a 

szakirányú továbbképzés; 

 FRISSDIMPLOMÁSOKNAK 

akik függetlenül attól, hogy milyen 

területen végeztek, érdeklődnek a 

befektetések iránt, valamint szívesen 

foglalkoznának ügyfelekkel a munkájuk 

során a későbbiekben. 

MIÉRT JELENTKEZZEN ÖN IS? 

Az Európai pénzügyi szaktanácsadó 

szakirányú továbbképzés szak 

 követelményeinek teljesítésével a 

BGE egyetemi oklevele mellett a 

nemzetközileg elismert EFA képe-

sítés is megszerezhető; 

 interaktívan és gyakorlatorientáltan, 

kis létszámú csoportokban folyik; 

 2 szemeszteres, munka mellett is 

végezhető; 

 korszerű, átfogó és aktuális befek-

tetési ismereteket nyújt; 

 teljes körűen megfelel a MiFID II 

szabályozás által támasztott szakmai 

követelményeknek; 

 oktatói a hazai befektetési piac és az 

egyetemi élet kiválóságai. 

ELŐFELTÉTEL 

A szakirányú továbbképzésre alap- 

vagy mesterképzésben (vagy a korábbi 

képzési rendszerben főiskolai vagy 

egyetemi szintű képzésben) szerzett 

oklevéllel lehet jelentkezni.

mailto:bankarkepzo@bankarkepzo.hu
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A KÉPZÉS CÉLJA 

Az Európai pénzügyi szaktanácsadó 

szakirányú továbbképzés szak célja 

olyan szakemberek képzése és to-

vábbképzése, akik elsősorban kiemelt 

lakossági ügyfelek kiszolgálásával, a 

részükre nyújtott pénzügyi-befektetési 

tanácsadással foglalkoznak. 

A szakirányú továbbképzés során a 

hallgatók megismerik, hogyan találhatnak 

megfelelő és testreszabott megoldást az 

ügyfelek összetett pénzügyi helyzeteire 

vonatkozóan. 

OKLEVÉL 

A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) 

OKLEVELET 

bocsát ki azon hallgatók számára, akik a 

szakirányú továbbképzés követelményeit 

sikeresen teljesítik. A szakképzettség 

oklevélben szereplő megnevezése: 

EURÓPAI PÉNZÜGYI SZAKTANÁCSADÓ 

A képzést elvégző hallgatók megkapják 

emellett a nemzetközileg elismert EFA 

képesítést is. 

NEMZETKÖZI KÉPESÍTÉS 

Az Európai pénzügyi szaktanácsadó 

szakirányú továbbképzés szak elvégzé-

sével – a Bankárképző szakmai támo-

gatásának köszönhetően – a hallgatók 

megszerezhetik az EFPA (European 

Financial Planning Association) által 

kialakított, nemzetközileg széles kör-

ben elismert EFA (European Financial 

Advisor) képesítést is. 

Bővebben az EFA képesítésről: 

www.efpa-eu.org/our-standards-efp-efa-eip-eia 

OKTATÓK 

A programban közreműködő oktatók a 

hazai pénzügyi és befektetési szektor 

elismert gyakorlati szakemberei, az egye-

temi élet kiválóságai, illetve a Nemzetközi 

Bankárképző Központ szakértői, akik jár-

tasak a pénzügyi szektor és a befektetési 

piacok működését meghatározó elméleti, 

valamint a hazai és nemzetközi gyakorlati 

ismeretekben. 

HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK 

A Bankárképző és partnere, a BGE 

minőségbiztosítási rendszeréből és saját 

oktatásfejlesztési tevékenységéből kifo-

lyólag rendkívül fontosnak tartja a 

hallgatói vélemények figyelembevételét a 

képzés kialakításánál és folyamatos 

fejlesztésénél. 

A résztvevők minden tantárgyhoz kap-

csolódóan anonim módon kérdőívet 

töltenek ki, és ebben értékelik a képzés 

minőségét, elvárásaiknak való meg-

felelését, valamint az oktatók munkáját. 

Néhány hallgatói vélemény a korábbi 

EPT képzésünkről: 

„Ez egy szellemi lubickolás volt! Nagyon 

magas szintű előadás, első osztályú 

előadóval közvetítve.” 

„Érdekes volt megfogalmazva látni, 

amivel napi szinten találkozunk.” 

„Rendkívül színvonalas előadói csapat, 

nemzetközi kitekintés.” 

„Elméleti oktatást vártam, és azzal, hogy 

gyakorlatban is kipróbálhattuk a 

tanultakat, sokkal maradandóbb és 

hasznosabb lett a képzés.” 

„Jól éreztük és éreztem magam, szinte 

elrepült az idő – ami azt jelenti, hogy 

HIBÁTLAN volt minden!” 

mailto:bankarkepzo@bankarkepzo.hu
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TANTÁRGYAK, OPERATÍV TANTERV 

 

* A tanterv óraszámán felül mindkét félévben biztosítunk a Bankárképző közreműködésével 4-4 óra 

vizsgafelkészítő, az EFPA előírásainak megfelelő, a tanulmányokat szintetizáló konzultációt.

A.1.  GAZDASÁGI ÉS SZABÁLYOZÁSI 

 KÖRNYEZET, ETIKA 

A hallgatók a tantárgy keretében megis-

merkednek a gazdasági környezet és a 

pénzügyi piacok kölcsönhatásaival, a 

befektetési tanácsadáshoz kapcsolódó 

jogi szabályozással, valamint etikai elvá-

rásokkal. 

A.2.  BEFEKTETÉSI PIACOK ÉS 

 TERMÉKEK 

Megismertetjük a hallgatókat a befek-

tetési piacok működésével, főbb jellem-

zőivel, bemutatjuk a gyakorlatban előfor-

duló legfontosabb pénzügyi termékeket, 

valamint az egyes instrumentumok árazá-

sának alapelveit. 

B.1.  A BEFEKTETÉSI TERMÉKEK 

 SPECIÁLIS KÉRDÉSEI 

A tárgy keretében a befektetési terméke-

ket érintő speciális kérdésekkel foglalko-

zunk, mint a befektetési termékek össze-

hasonlításának módszerei (a MiFID II 

szabályozás egyik központi eleme), vagy 

a befektetések adózási szabályai. 

B.2.  PÉNZÜGY-MATEMATIKA 

A tantárgy célja a hozam és a kockázat 

összefüggéseinek alapos megértése, az 

ehhez szükséges matematikai és statisz-

tikai alapok elsajátítása. A tananyagot 

valós példákon, esettanulmányokon ke-

resztül mutatjuk be, testközelbe hozva és 

izgalmassá téve az elsőre száraznak tűnő 

matematikai alapokat. 

B.3.  BEFEKTETÉSI ELMÉLETEK ÉS 

 STRATÉGIÁK 

Bemutatjuk a modern portfólióelmélet 

alapjait, a hatékony piacok elméletét, 

valamint foglalkozunk a pénzügyi szakiro-

dalomban egyre nagyobb népszerűség-

nek örvendő viselkedési pénzügytannal. 

mailto:bankarkepzo@bankarkepzo.hu
http://www.bankarkepzo.hu/
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C.1.  EGYÉNI VAGYONKEZELÉS 

A tárgy során a hallgatók elsajátítják az 

eszközallokáció elméleti és módszertani 

alapjait, megismerik a különféle portfolió-

kezelési stratégiákat. 

C.2.  SZEMÉLYES KOCKÁZATI 

 MENEDZSMENT 

A tantárgy sikeres elvégzését követően a 

hallgatók megtanulják, hogyan határoz-

zák meg az ügyféligényeknek megfelelő 

biztosítás mértékét, képesek lesznek a 

személyes kockázatok kezelésére, a 

nyugdíjkori jövedelem tervezésére. 

C.3.  INGATLANMENEDZSMENT 

Megismertetjük a hallgatókat az ingatlan-

értékelés módszereivel, a piaci értékelés 

és árazás adott ingatlan tulajdonságaitól 

függő feltételeivel, melyek ismeretében a 

hallgatók képessé válnak az ingatlanok 

értékének hozzávetőleges becslésére.

C.4.  A PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS ÉS 

 TERVEZÉS 

A hallgatók megismerik a pénzügyi 

tanácsadási folyamat legfőbb modelljeit, 

valamint elsajátítják a pénzügyi tervezés 

gyakorlati lépéseit az ügyfélkapcsolat 

kialakításától az elkészült pénzügyi terv 

implementálásáig. 

A tárgyat egy befektetési szimuláció 

zárja, amely során a hallgatók valós piaci 

környezetben alakítanak ki portfóliókat, 

különböző ügyfelek kockázati profiljára 

támaszkodva. A kialakított portfóliók 

hozamát és kockázatát a hallgatók 

trénereink segítségével közösen elemzik. 

C.5.  PROJEKTMUNKA 

A tárgy keretében a hallgatóknak kisebb 

csoportokban kell megoldaniuk egy 

komplex pénzügyi tervezési feladatot és 

prezentálni eredményeiket.

JELENTKEZÉS, TANDÍJ, IDŐBEOSZTÁS 

JELENTKEZÉS 

Az Európai pénzügyi szaktanácsadó 

szakirányú továbbképzés szakra jelent-

kezni az alábbi linken lehet: 

felnottkepzes.uni-bge.hu/Kepzeseink/Europai-

penzugyi-szaktanacsado-(PSZK) 

Jelentkezési határidő: 2018. január 15. 

A KÉPZÉS DÍJA FÉLÉVENKÉNT 

 Az Egyetemnek fizetendő önköltség: 

280 000 Ft 

 A Bankárképzőnek fizetendő díj:  

75 000 Ft + ÁFA, azaz 95 250 Ft 

A képzés díja a képzéssel kapcsolatos 

minden költséget tartalmaz, beleértve a 

nemzetközi EFA tanúsítvány kiadásának 

díját is. A képzés félévenként 375 250 Ft 

költséget jelent a hallgatóknak. 

IDŐBEOSZTÁS 

A szakirányú továbbképzés oktatási 

ideje 2 félév, az oktatás félévenként 

februártól májusig, illetve szeptembertől 

decemberig tart. 

A tanórákat általában az alábbi idő-

pontokban tartjuk: 

péntek: 16:20 - 19:30 

szombat: 08:45 - 16:10 

Az egyes tantárgyakat írásbeli és/vagy 

szóbeli vizsga zárja le. A vizsgákat és a 

vizsgára felkészítő konzultációkat a BGE 

vizsgaidőszakával összhangban tartjuk. 

HELYSZÍN 

A képzés helyszíne a BGE megújult,  

1087 Budapest, Berzsenyi utca 6. szám 

alatti épülete. 

mailto:bankarkepzo@bankarkepzo.hu
http://www.bankarkepzo.hu/
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A BANKÁRKÉPZŐ 

A Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt., 

Közép-Kelet-Európa első bankárképző 

intézménye 1988-ban jött létre. 

OKTATÁS 

Az intézmény közel 30 éves fennállása 

során több mint 100 000 hallgatót oktatott, 

köztük a hazai bankszakma több elismert 

képviselőjét is. Folyamatosan bővülő 

oktatási profiljában a speciális bank-

szakmai, befektetési tanfolyamok mellett 

hazai és nemzetközileg akkreditált 

szakképesítést nyújtó és diplomát adó 

programok találhatók. 

TANÁCSADÁS 

Az oktatási tevékenység mellett a 

Bankárképző Magyarország vezető banki 

tanácsadója, mely specializáltan üzleti, 

kockázatkezelési megoldásokat nyújt 

ügyfelei számára. 

A BGE 

A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) 

története jogelőd intézményei révén 

1857-re, a Pesti Kereskedelmi Akadémia 

alapítására vezethető vissza. 

A jelenleg négy karból álló Egyetem 

mintegy 16 000 hallgatójával Magyaror-

szág egyik meghatározó felsőoktatási 

intézménye. Célja, hogy élményalapú 

tanulási környezetet teremtsen hallgatói 

számára, vállalkozásbarát egyetemmé 

váljon, miközben kiemelt hangsúlyt fektet 

társadalmi szerepvállalására és a fenn-

tarthatóságra.

 

 

Küldetése, hogy az üzleti tudományok-

ban, valamint a kapcsolódó tudomány-

ágak területén az alapképzés, a mester-

képzés, 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. 

A BGE kiemelt figyelmet fordít a 

gyakorlatorientált oktatásra. Ennek elis-

meréseként az intézmény 2016. január 1-

jével „alkalmazott tudományok egyeteme” 

rangot kapott. 

ELÉRHETŐSÉGEK 

INFORMÁCIÓS VONAL 

+361 469 6600 / 6898 mellék 

+361 224 0700 

HONLAP 

www.uni-bge.hu  

www.bankarkepzo.hu  

SZAKFELELŐS 

Tasi Péter 

tasi.peter@uni-bge.hu  

Pollák Zoltán 

zpollak@bankarkepzo.hu 

ÜGYFÉLKAPCSOLATI MENEDZSER 

Papadopuloszné Nagy Andrea 

papadopulosznenagy.andrea@uni-bge.hu 

+361 469 6600 / 6898 mellék 

Berendi Judit 

jberendi@bankarkepzo.hu  

+361 224 0732 
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