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Az EFFAS nemzetközi szervezete 2000 óta tagja az ACIIA (Association of Certified 
International Investment Analysts) szervezetének. Az ACIIA 2001 óta sikerrel 
működteti vizsgarendszerét, melynek sikeres elvégzői megszerzik az ún. CIIA 
Diplomát (Certified International Investment Analyst). A tagságból számos előnyt 
élvezhetnek a hazai EFFAS diplomások is: az CEFA/EFFAS képzést és 
vizsgarendszert a Bankárképzővel együtt működtető magyarországi befektetés- 
elemezők egyesülete (MTSZE), mint tagszervezet, jogosult a CIIA vizsgáztatásra.  
A CIIA diploma jelentőségét és szerepét tekintve az amerikai CFA diploma 
megfelelője, a CEFA/EFFAS diploma nemzetközi folytatása, előnye a megszerzett 
tudás nemzetközi elismertsége. A CIIA diplomát szakmai kvalifikációként a legtöbb 
európai, ázsiai és dél-amerikai tőkepiaci szakmai szervezet elismeri. Az ACIIA 
szervezetet és a CIIA Diplomát a Londoni Tőzsde is elismeri olyan, szakképesítést 
kiadó szervezetnek, melynek diplomáit meghatározott pozíciók betöltéséhez 
elfogadott képesítésnek tekinti. A CIIA diplomát eddig több ezer szakember szerezte 
meg világszerte, és dinamikusan nő a jelentkezők és diplomával rendelkezők száma.  
 
A CIIA Diploma megszerzése, 
mint egy vizsgarendszer része, csak a CEFA/EFFAS diplomások számára 
lehetséges. A CEFA/EFFAS Diplomával rendelkezők egy központi, ún. végső vizsgát 
(Final Exam) tesznek. A végső vizsgát évente két alkalommal - márciusban és 
szeptemberben - a Bankárképzőben lehet letenni. 
A nemzetközi vizsga angol nyelven történik, a vizsgakérdéseket egy nemzetközi 
szakértőkből áll szakmai csapat állítja össze 
 
A végső vizsga 
két, egyenként háromórás vizsgarészből áll, ahol az alábbi modulokban szerzett 
ismeretanyagok kerülnek egy-egy vizsgasor keretében felmérésre: 
 

Vizsga Időtartam Modulok 

1. vizsga 3 óra 

Vállalati pénzügyek 

Monetáris politika 

Számvitel és beszámoló 
elemzés 

Részvényelemzés és értékelés 

2. vizsga 3 óra 

Kötvényelemzés és értékelés 

Opciók, futures-ek és más 
derivatívok 

Portfolió menedzsment 
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A vizsga tananyaga lefedi a CEFA/EFFAS modulokban tanultakat, így a sikeres 
vizsgázás alapja a CEFA/EFFAS órákon tanultak alapos átismétlése.  
A vizsgák komplex megközelítésben mérik fel az elsajátított tudásanyagot, 
alapvetően esettanulmányok formájában. Előtanulmányként javasoljuk megtekinteni 
az ACIIA honlapján elérhető minta vizsgasorokat és a megoldásokat (www.aciia.org; 
Study/Study References).  
A vizsgákat egyeként is le lehet tenni, nem kötelező egyszerre mindkét 
vizsgára bejelentkezni. Ha korlátozott a felkészülésre szánható idő, akkor a két 
vizsga közül elég csak az egyiket – szabadon - választani. 
  
A CIIA vizsgára való felkészülést tovább segíti a nemzetközi szervezet által készített 
elektronikus tananyag. Az elektronikus tananyag ára 300 CHF.  
A Bankárképző, igény és megfelelő számú jelentkező esetén, angol nyelven 
felkészítő oktatást szervez a CIIA tananyagból és vizsgákból. 
 
A vizsga legközelebbi időpontja: 2013. szeptember 20.  
A vizsgák kezdési időpontja: 1. vizsga: 9. 00 – 12.00; 2. vizsga: 13.00 – 16.00 
A vizsga díja vizsgánként 195 CHF.  
 
A vizsga helyszíne: Nemzetközi Bankárképző Központ, 1021 Budapest, Tárogató 
út. 2-4.  
Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 2. 
A vizsgára való jelentkezés a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és a 
Bankárképzőbe való eljuttatásával történik.  
Oktatásszervező: Fried Zsuzsanna: zsfried@bankarkepzo.hu , tel.:224-0714 
 
 

http://www.aciia.org/�
mailto:zsfried@bankarkepzo.hu�
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JELENTKEZÉSI LAP 

CIIA végső vizsga 
 
Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 2. 
Név: ……………………………………………………………………………………….. 
Leánykori név: ……………………………………………………………………………….. 
Levelezési cím: ……………………………………………………………………………….. 
Telefon: ……………………………………………………………………………………… 
Email: ………………………………………………………………………………………... 
Munkahely neve: ……………………………………………………………………………... 
Munkahely címe: ……………………………………………………………………………... 
Pozíció: ………………………………………………………………………………………. 
EFFAS diploma megszerzésének éve:…………………………………………………... 
 
Jelentkezni kívánok az (megfelelő aláhúzandó):  1. vizsgára 
        2. vizsgára 
        Mindkét vizsgára 
 
Elektronikus tananyagot:  kérek  nem kérek 
 
 
Finanszírozó szervezet: …………………………………………………………………..… 
Számla kiállítás címe: ………………………………………………………………………. 
Finanszírozó adószáma: ……………………………………………………………………. 
 
Dátum:.................................                   Aláírás:...........................................……........ 
 
 

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 
1021 Budapest, Tárogató út 2-4. 
Telefon: 224-0714, Fax: 212-0706 

Fénymásolt példányt is elfogadunk! 
 
 
 


