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Európai pénzügyi szaktanácsadó képzést indít a BGE és a Nemzetközi
Bankárképző Központ Zrt.
Új, a pénzügyi-befektetési tanácsadási piacon hiánypótló képzést indít idén szeptembertől az
Egyetem a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. szakmai támogatásával. Az erről szóló
együttműködési keretmegállapodást június 23-án az Egyetem Lotz termében ünnepélyes keretek
között írta alá Prof. Dr. Heidrich Balázs, a BGE rektora, Dr. Dietz Ferenc, a BGE kancellárja és Dr.
Tóth Judit, a Bankárképző vezérigazgatója.
A befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szabályok és eljárások változása miatt
elengedhetetlenül szükséges a képzés elindítása, hiszen a magyar piacon is felmerül az igény az
új szabályozásnak megfelelő, a termékek objektív és szakszerű összehasonlítására képes, etikusan
eljáró tanácsadókra. A szakirányú továbbképzés célja azon szakemberek képzése, akik elsősorban
a kiemelt lakossági (privát- és prémium) ügyfelek kiszolgálásával és a részükre nyújtott pénzügyi,
illetve befektetési tanácsadással foglalkoznak.
A két féléves képzésre alap- vagy mesterképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben főiskolai
vagy egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevéllel lehet jelentkezni. A szakirányú továbbképzést
sikeresen elvégző hallgatók az alap szakképzettségen túl a nemzetközileg elismert EFA (European
Financial Advisor) képesítést is megszerezhetik, amennyiben teljesítik a nemzetközi oklevél
feltételeit.
A megállapodás aláírásának alkalmából Prof. dr. Heidrich Balázs, a BGE rektora elmondta: „A
Budapesti Gazdasági Egyetem kiemelt figyelmet fordít a gyakorlatorientált oktatásra. Az
együttműködés aláírásával pedig tovább bővül egyetemünk gyakorlatorientált képzést nyújtó
palettája, egy a magyar piacon egyedülálló, a nemzetközi követelményeknek is megfelelő
képzéssel a pénzügyi-befektetési tanácsadási szegmensben.”
„Az Európai Pénzügyi Szaktanácsadó képzés indításával elsők között reagálunk az új piaci
kihívásokra, mindamellett, hogy büszkék vagyunk az idén 160 éves intézményünk hagyományaira
is” – tette hozzá dr. Dietz Ferenc, a Budapesti Gazdasági Egyetem kancellárja.
Dr. Tóth Judit, a Bankárképző vezérigazgatója hozzátette, nagy öröm számára, hogy a
Bankárképző diplomaprogramjai az Európai Pénzügyi Szaktanácsadó programmal bővültek és a

befektetési tanácsadás szegmensben hozzájárulhatnak a szakemberek ismereteinek bővítéséhez.
Az európai szintű új szabályozás megköveteli a tanácsadóktól a megfelelő szintű pénzügyi
ismereteket és kompetenciákat, amelyek ezen a képzésen elsajátíthatók. A Budapesti Gazdasági
Egyetem által nyújtott tudományos háttérrel és a közel 30 éves Bankárképző tapasztalatával
kialakított képzés résztvevői olyan ismereteket kapnak, amellyel nemzetközi szintéren is meg
tudnak felelni a tanácsadó szakma és a változó piac jelentette folyamatos kihívásoknak.

Eseményekben gazdag nyári időszak a Budapesti Gazdasági Egyetemen
A Budapesti Gazdasági Egyetem a nyári időszakban is több programot szervez jelenlegi és leendő
hallgatóinak, amelyeken széleskörű megjelenési lehetőséget biztosít a vállalati partnerek számára
is.
A felsőoktatási felvételi folyamat a végéhez közeledik, 2017. július 26-án határozzák meg a felvételi
ponthatárokat, ezt követően pedig a felsőoktatási intézmények értesítik a felvételt nyert
hallgatókat. A duális képzésre jelentkezők már szintén kaptak visszajelzést az Egyetem
partnereitől felvételükre vonatkozóan, így az elkövetkező hónap az egykori diákok számára a
hallgatói életre történő felkészülésről szól.
Az Egyetem rendkívül népszerű gólyatáboraival nyújt ehhez segítséget, melyeken évről évre több
száz hallgató vesz részt. A rendezvényeken a résztvevők megismerkedhetnek a BGE-vel, a
hallgatói szervezetekkel és leendő évfolyamtársaikkal, miközben összetartó csapattá
formálódnak.
A kari Hallgatói Önkormányzatok a gólyatáborokban minden évben színes programokkal,
csapatépítő játékokkal és hasznos információkkal, ajándékokkal teli „gólya csomaggal” várják a
BGE hallgatóit.
A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar augusztus 21. és 24. között rendezi
gólyatáborát Siófok szívében, az Ezüstpart Hotelben.
A Pénzügyi és Számviteli Kar gólyái két turnusban, augusztus 22-től 24-ig, illetve augusztus 25től 27-ig a Bükkszéki Ifjúsági Táborban találkoznak.
A Külkereskedelmi Kar gólyatábora Siófokon kerül megrendezésre augusztus 25. és 28. között.
A Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg augusztus 21-től 23-ig, Balatongyörökön, az Ifjúsági Szállóban
várja frissen felvett hallgatóit gólyatáborában.
Azok számára, akik már aktív hallgatók és nyáron is szeretnék bővíteni ismereteiket, a BGE első
alkalommal – és hagyományteremtő szándékkal – Nyári Egyetemet hirdet 2017. július 31. és
augusztus 11-e között. A „Sikertényezők a közép-európai térség gazdaságában” mottójú
oktatási programra érkező külföldi diákok naprakész ismereteket szerezhetnek e régió gazdasági,
pénzügyi, logisztikai és kereskedelmi folyamatairól, valamint az üzleti szimulációs modulokon
keresztül kipróbálhatják tudásukat a gyakorlatban is. A kezdeményezéshez az Auchan, az
eBrókerház Zrt., a GfK Hungária és a Morgan Stanley is csatlakozott.
Az eseménydús nyár végeztével szeptemberben kezdetét veszi a szorgalmi időszak, ez
alkalomból a BGE ünnepélyes tanévnyitó keretein belül üdvözli hallgatóit, melynek időpontja 2017.
szeptember 12. (kedd).

A programokkal és a partnerszervezeti részvételi, támogatási lehetőségekkel kapcsolatban
forduljon bizalommal a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda munkatársaihoz a megadott
elérhetőségeiken.

Támogatási szerződést kötött a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. és a
BGE
A Budapesti Gazdasági Egyetem és a Bosch csoport hosszú távú és eredményes
együttműködésének újabb állomásaként írt alá támogatási szerződést.
Volker Schilling, a Bosch csoport világszintű audit szervezetéért felelős szakembere a 2016/2017es tanév ünnepélyes tanévnyitóján Prof. dr. Heidrich Balázstól, az egyetem rektorától címezetes
egyetemi tanár kitüntető címet vehetett át az egyetem és a Bosch szakmai kapcsolatának
kiépítéséért és erősítéséért. 2017. februárjában pedig megalakult az Egyetemen a Bosch Lean
Menedzsment Vállalati Tanszék, amelynek célja, hogy az egyetem logisztikai képzését gyakorlati
lean menedzsment tudással erősítse meg, és azonnal piacképes tudást adjon a hallgatóknak.
A most született megállapodás értelmében a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. hozzájárult az
intézmény Külkereskedelmi Karának oktatási célú eszközbővítéséhez és számítástechnikai
eszközökkel támogatta a karon folyó szimulációs, logisztikai-informatikai oktatást.

Csalással az élre? – A hallgatói csalás munkaerő-piaci aspektusai
Összeköthető-e a csalás, mint jelenség a munkaerőpiaccal? A hallgatói csalás átfordul-e
munkahelyi csalássá a későbbiek során? Vagy a csaláshoz kapcsolható (különböző) hallgatói
kompetenciák megjelenhetnek akár, mint kívánatos munkavállalói kompetenciák? Ezekre a
kérdésekre keresték a választ a BGE kutatói.
„Csalással az élre? A szakirodalmi és az érintetti diskurzus összehasonlítása a hallgatói csalással
kapcsolatban” címmel jelent meg a közelmúltban Dr. Csillag Sára, Dr. Géring Zsuzsanna, Dr. Király
Gábor, Dr. Nicholas Chandler, Kovács Kinga, Lovas Yvette és Miskolczi Péter, a BGE
munkatársainak legújabb kutatása. A kutatás során arra is kíváncsiak voltak, hogy a hallgatók és
az oktatók hogyan észlelik a hallgatói csalás jelenségét, hogyan vélekednek erről.
A kutatás több érdekes eredmény mellett arra a sajátos kérdéskörre is ráirányította a figyelmet,
hogy vajon a csalás mindig csak negatív színben jelenik-e meg az iskolai és később a munkahelyi
közegben. A válasz nem teljesen egyértelmű, ugyanis egyfelől a csalás révén a hallgató olyan
képességekre is szert tehet, mint az együttműködés, a kapcsolatépítés képessége, a gyors
problémamegoldás és főként, a kreativitás. Ezek a készségek és képességek pedig a
tudástársadalom munkahelyeinek fő kívánalmai közé tartoznak.
Különösen igaz ez a kreativitás jelenségére, hiszen sok szakértő ezt tekinti a jövő munkahelyeivel
kapcsolatban az egyik legfontosabb jellemzőnek. Ebben az esetben azonban felmerül a kérdés:
hogyan tud egy iskola vagy egy vállalat olyan környezetet teremteni a hallgatói és munkavállalói
számára, ami elősegíti a kreativitást, ugyanakkor egyben kontrollálja is azt. Hiszen a cél az, hogy
a jövő munkavállalói tudjanak a megszokott kereteken kívül, azokat átlépve gondolkodni és
cselekedni, ugyanakkor ez ne vezessen a szervezet érdekeivel ellentétes viselkedéshez (mint
például a szervezetet vagy a társadalmat károsító csalás).

A kutatásról részletesebb információért keresse a Munkaerő-piaci Kapcsolatok Iroda
munkatársait.
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