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MIFID 2 SPECIÁLIS 

SZAKMAI KÉPZÉS 
 

(4 NAP) 

TANFOLYAM CÉLJA 

 

2018. január 3-ától hatályos a 37/2017. 

számú MNB rendelet, ami meghatározza, 

hogy a befektetési tanácsot és információt 

nyújtó munkatársaknak a feladatuk 

ellátásához milyen szakmai képességekkel 

és kompetenciákkal kell rendelkezniük. Új 

tantermi képzésünkön való részvétellel és 

vizsgával eleget tehet a rendeletben előírt 

minden modul elvárásának!  

Az új szabályozás célja, hogy a pénzügyi 

eszközök, piacok működését pontosan értsék 

a befektetési információt nyújtó munkatársak 

és így hatékonyabb és testre szabottabb 

ügyféltanácsadás valósuljon meg. A képzés 

során áttekintésre kerülnek a rendeletben 

meghatározott képességek és kompetenciák 

elsajátításához szükséges ismeretek: 

 a tőkepiaci általános ismeretek;  

 a piaci termékekkel és 

szolgáltatásokkal kapcsolatos 

ismeretanyag és  

 az alkalmasság-értékeléshez 

kapcsolódó elvárások. 

A képzés előnye, hogy a résztvevők 

naprakész, gyakorlatias oktatást kapnak, így 

munkájuk során azonnal alkalmazni tudják a 

megszerzett ismereteket. 

KINEK AJÁNLJUK? 

 

Minden olyan befektetési szolgáltatónál 

dolgozó munkatársnak, akik befektetési 

tanácsot vagy információt nyújtanak 

ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, 

befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy 

kiegészítő szolgáltatásról. 

 

HOL, MIKOR? 

 

Időpontok: 2018. tavasz, 4 nap, minden nap 

9:00 -16:15 óra között 

A vizsga időpontját külön jelezzük 

 

Helyszín: 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

1011 Budapest, Szalag u 19. 

 
Témavezető:  
Lakatos Veronika: vlakatos@bankarkepzo.hu  
 
Ügyfélkapcsolati menedzser: 
Lájer Enikő: elajer@bankarkepzo.hu 
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ELŐADÓK 

 

Dr. TOMORI ERIKA ügyvéd, bankszakjogász. A Gárdos Mosonyi Tomori 

Ügyvédi Iroda alapító tagja. Elsődleges szakterülete az értékpapírjog, bankjog, 

társasági jog. Gyakorlata pénzügyi intézmények és befektetési szolgáltatók 

alapítására és engedélyeztetésére, jogi tanácsadásra, peres képviseletre és 

értékpapír-kibocsátásokra is kiterjed.  

Értékpapírjogot oktat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetemen és a Nemzetközi Bankárképző Központban, 

valamint pénzügyi jogot a Budapesti Corvinus Egyetemen. Számos 

értékpapírjogi tárgyú szakkönyv szerzője. Tudományos tevékenysége 

elismeréseként 2004-ben az ELTE, 2006-ban a Budapesti Corvinus Egyetem 

címzetes egyetemi docensi címet adományozott neki. 

 

 

 

Dr. SZABÓ DÁNIEL ügyvéd. 1997-ben csatlakozott a Gárdos Mosonyi Tomori 

Ügyvédi Irodához, 2001 óta az Iroda tagja. Elsődleges szakterülete az 

értékpapírjog, kereskedelmi jog és a társasági jog. Szakmai tapasztalata 

kiterjed befektetési vállalkozások, befektetési alapkezelők. informatikai cégek, 

önkormányzatok, valamint pénzintézeti és tőkepiaci vállalkozások jogi 

támogatására, engedélyeztetési eljárások lebonyolítására, különböző 

társaságok napi jogi ügyeinek intézésére. Oktat a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetemen, a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Nemzetközi 

Bankárképzőben, valamint kurzusvezető a Bibó István Szakkollégiumban.  

 

 

 

POLLÁK ZOLTÁN a Nemzetközi Bankárképző Központ partner tanácsadója. 

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy mesterszakán kitüntetéses oklevéllel 

végzett közgazdász. Jelenleg a Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszéken 

végzi PhD tanulmányait. A Bankárképzőnél főként IRB bevezetési 

projektekben, banki kockázatkezelési riportok automatizálásában, valamint 

adatpiac fejlesztési feladatokban működik közre. Minősített Befektetési 

Tanácsadó, Európai Pénzügyi Tanácsadó, EFFAS befektetés-elemző 

képzéseink, valamint posztgraduális Bankmenedzsment (BADI) programunk 

oktatója. A befektetési szimuláció képzés állandó trénere. 
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Programjainkat keresse honlapunkon 
 

www. bankarkepzo.hu  
 

 

 

 

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

