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European Financial Advisor (EFA) képzés 

A BANKÁRKÉPZŐBEN 

 

 

A TANFOLYAM CÉLJA 

A European Financial Advisor (EFA) képzés 

célja olyan szakemberek képzése és 

továbbképzése, akik elsősorban kiemelt 

lakossági ügyfelek kiszolgálásával, a részükre 

nyújtott pénzügyi-befektetési tanácsadással 

foglalkoznak. A képzés során a hallgatók 

megismerik, hogyan találhatnak megfelelő és 

testreszabott megoldást az ügyfelek összetett 

pénzügyi helyzeteire vonatkozóan. 

 

A European Financial Advisor (EFA) 

követelményeinek teljesítésével a Bankárképző 

tanúsítványa mellett a nemzetközileg elismert 

EFA képesítés is megszerezhető.  

 

KINEK AJÁNLJUK? 

Az EFA – pénzügyi tanácsadó- képzés 

gyakorlatorientált, és széleskörű tudást kínál a 

befektetési tanácsadási területen előre lépni, 

valamint az oda belépni kívánók számára 

egyaránt. Ajánljuk: 

• a JELENLEG IS A PÉNZÜGYI 

SZEKTORBAN dolgozóknak, 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 képzés;  

• FRISSDIMPLOMÁSOKNAK akik függetlenül 

attól, hogy milyen területen végeztek, 

érdeklődnek a befektetések iránt, valamint 

szívesen foglalkoznának ügyfelekkel a 

munkájuk során. 

 

Mindkét félévet írásbeli vizsga zárja. A képzést sikeresen teljesítők a Bankárképző által kiadott 

„Európai pénzügyi tanácsadó” 

minősítést, illetve EFA nemzetközi tanúsítványt szereznek. 

A képzés indulása: 
2019. március 8. 

(péntek) 

 

1011 Budapest, 

Szalag utca 19. 
295 000 forint + áfa / félév 

(tartalmazza a vizsgadíjat) 

  
 

Témavezető:  

Pollák Zoltán: zpollak@bankarkepzo.hu 

 

Ügyfélkapcsolati menedzser: 

Szabó Noémi: nszabo@bankarkepzo.hu  
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A KÉPZÉS OKTATÓI 

 

Dr. Borza Gábor 

 

2016-ban csatlakoztam a Tools4F-hez, szakterületem az élet- és 

nyugdíjbiztosítás. Horvátországban, Szlovéniában, Szlovákiában és 

Magyarországon vettem részt különböző projektekben 

Jelenleg az EFA program oktatásában veszek részt és időrendben az első 

blokkot („Gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra”) tartom, ami 

gyakorlatilag egy makroökonómiai bevezetésre épül és a makroökonómia 

hatását mutatja be a gazdasági szereplőkre és így a befektetési piacokra, 

melyek egyes jellemzőit nagyvonalakban már ekkor áttekintjük.  

János Zsolt 

 

2004-ben alapította meg az AL&E Consulting nevű vállalatát, majd a JT&P 

Consulting megalapításával végérvényesen függetlenítette magát. 

Partnereivel ezt követően vezetői tanácsadóként, trénerként és key 

speakerként működik együtt az európai pénzügyi és egyéb ágazatokban. 

János Zsoltot a transzformációs folyamatok specialistájaként tartják 

számon. Nemzetközi tapasztalatokra tett szert a tőzsdén jegyzett 

értékesítési vállalatok vezetésében és értékesítési struktúrák 

fejlesztésében. A FECIF igazgatósági tagja, és magánemberként különböző 

segélyszervezetekben vállal szerepet, első sorban gyermekek 

megsegítésében. 

 

Konkoly Miklós 

Konkoly Miklós a GATE Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémián végzett 

vállalkozás-szervező közgazdászként, majd a Budapesti 

Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol Európa 

Szakértő mester diplomát szerzett. Miklós 1998 óta dolgozik a 

bankszektorban: karrierjét a Citibanknál kezdte, majd 2007-ben 

csatlakozott a Budapest Bank-csoporthoz. A szakember jelenleg a 

Bankárképző privát banki képzéseinek oktatója. 

 

Pallos Noémi 

 

A Diófa Alapkezelőhöz 2012-ben csatlakozott (üzletfejlesztési terület 

munkatársa, később vezetője), 2015-től az Alapkezelő vezérigazgató-

helyettese. 2017-től CFA charterholder. 

A Bankárképző képzésein vagyonkezelést érintő témákban adok elő. 

Fontosnak tartom, hogy ezeken a képzéseken lehetőség nyílik egészében 

is átlátni a vagyonkezelés, befektetéskezelés folyamatát, hiszen a való élet 

erről szól. Itt végre össze tudnak állni a mozaikdarabok. 

 



  
Dr. Szabó Dániel 

 

21 éve dolgozom a Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Irodában, jelenleg 

az iroda egyik partnere vagyok. Elsősorban a pénz- és tőkepiaci 

közvetítőrendszer szereplőivel és szolgáltatásaival, engedélyezési 

ügyekkel, polgári és gazdasági jogi, értékpapírjogi tanácsadással, 

valamint peres ügyekkel is foglalkozom.  

Az EFA képzés átfogó és komoly tudásanyagot biztosít a résztvevők 

számára. Törekszem arra, hogy a hallgatók megértsék a bonyolult 

jogintézmények hátterében álló szabályozási indokokat, a gyorsan 

változó szabályozási környezetben az állandó szabályozási célokat, a 

jogszabályok által a gyakorlati szakemberek számára biztosított 

mozgásteret. 

 

Pollák Zoltán 

 

Az EFA képzés szakfelelőseként aktívan részt vettem a program 

kialakításában, és indulása óta is folyamatosan a hallgatói, valamint 

piaci igényekhez, illetve az állandóan formálódó nemzetközi 

tudásanyaghoz igyekszem igazítani a tudásanyagot. Ez utóbbiban nagy 

segítségemre van, hogy tagja vagyok az EFPA (European Financial 

Planning Association) szakmai bizottságának, ahol első kézből 

értesülhetek a nyugat-európai befektetési tanácsadási piacot érintő 

legfrissebb trendekről.  

Oktatott tárgyaimnál a hallgatókat a középpontba helyezve egy 

egységes és szilárd pénzügyi/módszertani alap megteremtésén 

fáradozom, amelyre a későbbi gyakorlati tárgyak jelentette építőkockák 

biztonsággal helyezhetők. Így a képzésen végzett hallgatók képesek 

lesznek a legszofisztikáltabb ügyfelek összetett pénzügyi helyzeteire is 

testreszabott befektetési megoldást találni. 

További oktatók:  

dr. univ. Marczi Erika – Egyéni vagyonkezelés   

Dr. Dömötör Barbara – A befektetési termékek  

Fischer Bálint – Befektetési piacok és termékek 

Dr. Soós János - Ingatlanmenedzsment 

 Gróf Imre - Ingatlanmenedzsment 

Márkus László - Ingatlanmenedzsment  



 

 

 

A KÉPZÉS ELŐNYE 

Az European Financial Advisor (EFA) elvégzésével – a Bankárképző szakmai támogatásának 

köszönhetően – a hallgatók megszerezhetik az EFPA (European Financial Planning Association) 

által kialakított, nemzetközileg széles körben elismert EFA (European Financial Advisor) képesítést 

is. Bővebben az EFA képesítésről: www.efpa-eu.org/our-standards-efp-efa-eip-eia  

ONLINE TANANYAG! 

A képzés oktatási anyagait a résztvevők a bankárképző online oktatási felületén is elérhetik! 

 

JELENTKEZEM A KÉPZÉSRE 

 
Programjainkat keresse honlapunkon: www. bankarkepzo.hu  

 

 

TEMATIKA 

 

 

A VAP, CEFA (EFFAS) és MBT beszámítások részleteiről a honlapunkon tájékozódhat. 

• a képzés 2 félév alatt elvégezhető 

• nincs diploma követelmény 

• nincs nyelvvizsga követelmény 
 

• munka mellett is elvégezhető 
(képzési alkalmak: péntek 
délutánonként és szombatonként) 

 

• a féléveket egy-egy komlex vizsga 
zárja az adott félév moduljaiból  
 

• az első tanítási nap: 2019. március 8. 
 

• a képzés tervezett befejezése:   
2019. december 

További információért keresse a képzés 

szakmai felelősét: Pollák Zoltánt 

(zpollak@bankarkepzo.hu) 

http://www.efpa-eu.org/our-standards-efp-efa-eip-eia
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/diplomaprogramok-okj/european-financial-advisor/individual-registration?utm_source=efa_szoro_2019.01.&utm_medium=efa_szoro_2019.01.&utm_campaign=efa_szoro_2019.01.
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/diplomaprogramok-okj/european-financial-advisor#tant%C3%A1rgyak
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/diplomaprogramok-okj/european-financial-advisor#let%C3%B6lthet%C5%91-anyagok
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