
CEFA© BEFKETETÉS-ELEMZŐI DIPLOMA
BELÉPŐ A HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TŐKEPIACOKRA!

www.bankarkepzo.hu

A Befektetés-elemző képzés sikeres elvégzésével a hallgatók megszerzik 
az Európai Befektetéselemzők Szövetsége (EFFAS, European Federa-
tion of Financial Analyst Societies) által kibocsátott, nemzetközileg 
széles körben elismert CEFA© (Certified European Financial Analyst) 
képesítést.

A Bankárképző 1995-ben indította el az első CEFA© oktatást és vizs-
gákat, azóta mintegy 300 hallgató szerezte meg a képesítést és alapozta 
meg karrierjét a befektetések világában.

Magyar nyelvű tananyagok,
nagyszerű oktatók

1,5 év (3 félév) alatt, munka
mellett megszerezhető

Naprakész gyakorlati tudás 

Gyors munkahelyi
előrelépési lehetőség

Nemzetközi CEFA© tanúsítvány
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kIrály JúlIa
A Rajktól a tizenötökig

ábel István
A piacgazdaságra való áttérés  
és a modern monetáris politika

száz János
A Marshall–Lerner-feltételtől
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neményI JudIt
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A halk szavú német magyar

oblath Gábor
Valutaárfolyam és adósságkezelés

2022. JúnIus

9. évfolyam 2. szám

2



ÖNÖKNÉL IS ELŐFORDULT MÁR?  

www.bankarkepzo.hu

„Az informatikus nem
érti, mire gondol az

üzleti terület…”

„A beosztottja nem látja át a
bank működését, csak a saját 

végrehajtandó feladatait…”
„Az ötletekben

bővelkedő kollégáknál 
a banki tudás nem elég 

letisztult és épp ez a gátja 
az együttműködésnek…”

•  A banki folyamatokban még nem jártas kollégákat
   hatékonyan és gyorsan „képbe hozzuk”.

•  5 gyakorlati modul, tudásfókuszú tananyag.

•  12 hónap alatt elsajátítható átfogó bankszakmai képzés.

•  A Hpt.-ben elismert végzettséget ad a Bankszövetséggel
   közös tanúsítvány.
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