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Vezetői körlevél a pénzügyi szektor munkavállalóit érintő szakmai képzésekről
Jelen vezetői körlevél célja, hogy felhívja a felügyelt intézmények figyelmét a pénzügyi szektorban dolgozó
szakemberek megfelelő szakmai képzettségének, felkészültségük, tudásuk naprakészen tartásának
folyamatos biztosításának fontosságára.
Felismerve az oktatás, a képzések és továbbképzések szükségességét, az elmúlt években számos pénzügyi
vonatkozású európai uniós jogszabályban célkitűzésként került rögzítésre a magas szintű szakmaiság és
kompetencia követelménye. Ezen elvárások egyes hazai, pénzügyi tárgyú ágazati jogszabályokban is
rögzítésre kerültek kötelező szakmai képzésekre, illetve továbbképzésekre irányuló kötelezettségek
formájában.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) meglátása szerint a szakmailag felkészült, naprakész ismeretekkel
rendelkező szakember gárda hatékonyan hozzájárul a pénzügyi közvetítőrendszer zavartalan és hatékony
működésének biztosításához, a pénzügyi szervezetek egyes szektorait fenyegető, nemkívánatos üzleti és
gazdasági kockázatok feltárásához, a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők
érdekeinek védelméhez, valamint a pénzügyi közvetítőrendszerrel szembeni közbizalom erősítéséhez. Az
MNB részéről fogyasztóvédelmi és prudenciális felügyelési szempontból is alapvető elvárás a felügyelt
szektor szereplőivel szemben, hogy magasan képzett, az adott munkakör ellátásához szükséges szakmai
kompetenciával és ismeretekkel rendelkező munkaerő rendelkezésre állásáról gondoskodjanak, ezáltal is
garantálva a tevékenységük összetettségével és kockázataival arányos eljárásokat és működést.
Tekintve, hogy a fenti célok megvalósítása mellett az MNB messzemenőkig elkötelezett, így külön
szeretnénk felhívni a felügyelt intézmények figyelmét a pénzügyi szektor munkavállalóinak szakmai
felkészültségét biztosító képzéseken, továbbképzéseken, szakmai oktatásokon, konferenciákon való
részvétel biztosításának jelentőségére.
Különösen aktuális ez egy olyan időszakban, amikor a digitalizáció, a technológia fejlődése gyökeres
változásokat eredményez a pénzügyi közvetítőrendszert érintő alapvető folyamatokban, az új lehetőségek
egyben új kihívásokat generálnak. Az innovációk megismerése, alkalmazása, a gyorsan változó nemzetközi
és hazai szabályozásból fakadó követelmények nyomon követése a versenyképesség egyik alapfeltétele
napjainkban, amely többek között folyamatos oktatás révén biztosítható. A humán tőke fejlesztésére
fordítható erőforrások adottak, hiszen a magyar bankrendszer eredménye, a hazai bankok
jövedelmezősége nemzetközi összevetésben, uniós viszonylatban is kimagasló1.
A fentiekre tekintettel az MNB elvárja, hogy a felügyelt intézmények széles körben biztosítsák
szakembereik képzési, oktatási programokon való részvételét feladataik magas szintű szakmai ellátása
érdekében. A körlevél kiadását követően az MNB felügyelési tevékenysége során különös figyelmet fordít
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az európai uniós, valamint hazai jogszabályokban foglalt, a munkavállalók szakmai felkészültségét érintő
előírások következetes betartatására.
A vezetői körlevél a felügyelt intézményekre kötelező erővel nem rendelkező felügyeleti szabályozó eszköz.
Az MNB által kiadott vezetői körlevél tartalma kifejezi a jogszabályok által támasztott követelményeket, az
MNB jogalkalmazási gyakorlata alapján alkalmazni javasolt elveket, illetve módszereket, a piaci
szabványokat és szokványokat.
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