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ÉRTÉKPAPÍR 

ÜGYINTÉZŐI 
JOGI VIZSGA 
FELKÉSZÍTŐ 

 
(3 NAP)  
 
 

 

 
 

A TANFOLYAM CÉLJA 

A tanfolyam célja megismerni az értékpapírok 

jogi szabályozásából adódó követelménye-

ket, valamint hogy a tanfolyamon részt vevő 

képes legyen a banki, illetve befektetési ter-

mékeket szakszerűen bemutatni. A képzés 

továbbá felkészít a Közép-európai Bróker-

képző Alapítvány Értékpapír-ügyintézői Jogi 

Vizsgájára.  

KINEK AJÁNLJUK? 

 Értékpapír-ügyintézői Jogi Vizsgán részt-

vevőknek 

 értékpapírokat és befektetési termékeket 

értékesítő munkatársak 

 befektetési szolgáltatást nyújtó munkatár-

saknak 

 értékpapírokat és befektetéseket lakos-

sági ügyfél részére értékesítő pénzügyi 

közvetítőknek 

 az értékpapírok és befektetések háttér-

műveletét végző munkatársaknak  

 mindazok számára, akiknek munkájuk so-

rán alkalmazniuk kell az értékpapírok, be-

fektetések jogi vonatkozásait és a kap-

csolódó szabályozásokat 

HOL, MIKOR, MENNYIÉRT? 

Időpont:   

2017. május 2-3-4.  

Jelentkezési határidő: 2017. április 24. 

Helyszín:  

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. 

 

Ár: 64 900 Ft + Áfa 

 

 

Témavezető: Végh Péter 

pvegh@bankarkepzo.hu 

 

Ügyfélkapcsolati menedzser: Lájer Enikő  

elajer@bankarkepzo.hu   
 
Tel.: 1/224-0715 
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TEMATIKA 

A tanfolyam tematikájában igazodik az Értékpapír-ügyintézői Jogi vizsga követelményeihez, 

és a következő témaköröket öleli fel: 

 általános polgári jogi és társasági jogi ismeretek 

 az értékpapír fogalma, megjelenési formái, kivonása 

 az egyes értékpapírok szabályozási jellemzői 

 az értékpapírszámla, az ügyfélszámla és a tőkeszámla főbb jellemzői 

 a tőkepiaci és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint 

az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvények hatálya és főbb sza-

bályai, a tőkepiac szereplői, a befektetési és árutőzsdei szolgáltatások végzésének 

szabályai 

 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei 

szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól 

(Bszt) 

 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról (Tpt) 

 az értékpapírok forgalomba hozatalára, tőzsdére, Befektetővédelmi Alapra, az 

elszámolóházakra vonatkozó előírások  

 a bennfentes kereskedelem és a tisztességtelen piac befolyásolás tilalmára vonatkozó 

szabályok 

 Bszt. és a Tpt. befektetővédelmi szabályai, befektetési tanácsadási tevékenység nyúj-

tásának szabályai, definíciója, alkalmassági és megfelelőségi tesztek tartalma, alkal-

mazásuk szabályai 
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TANFOLYAMI JELENTKEZÉSI LAP 

Értékpapír ügyintézői jogi vizsga felkészítő    2017. május 2-3-4.  

 

A jelentkező adatai 

Név: _________________________________________________________________________________ 

Születési név: _________________________________________________________________________ 

Születési hely, idő: _____________________________________________________________________ 

Anyja neve: ___________________________________________________________________________ 

Levelezési cím: ________________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________ Email: ____________________________________________ 

Munkahely neve: _______________________________________________________________________ 

Munkahely címe: _______________________________________________________________________ 

Munkakör /beosztás/: ___________________________________________________________________ 

Honnan értesült a tanfolyamról? ___________________________________________________________ 

Hozzájárul, hogy a jövőben képzéseinkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatos információkat és hírlevelet küld-
jünk az e-mail címére?  

   IGEN     NEM 

A jelentkező aláírása: __________________________ 

A finanszírozó intézmény adatai (amennyiben a számlázási cím eltér a jelentkezőétől) 

Finanszírozó neve: _____________________________________________________________________ 

Finanszírozó címe: _____________________________________________________________________ 

Levelezési címe (amennyiben a fentivel nem megegyező):_______________________________________ 

Finanszírozó adószáma: _________________________________________________________________ 

Költségtérítés mértéke: __________________________________________________________________ 

Kapcsolattartó neve: _________________ Telefon: ______________ Email: _______________________ 

Dátum: __________________________ 

A Finanszírozó aláírása: _________________________ 

A tanfolyam díja: 64 900 Ft + áfa  

 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! A feltüntetett képzési díjak a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokat fő-
tevékenységként végző intézményekre vonatkoznak. A Bankárképző egyéb intézmények, cégek munkatár-
sai számára egyedi képzési díjat számíthat fel, melyről kérje előzetes ajánlatunkat. 

Fizetési feltételek 
Mint jelentkező/finanszírozó tudomásul veszem/vesszük, hogy a jelentkezés egyben a rendezvény díjára 
vonatkozó fizetési kötelezettséget is jelenti. A Tanfolyam díját a kiállított számla alapján, a számlán feltünte-
tett határidőre, magánszemély esetén a tanfolyamot megelőzően rendezni fogom/fogjuk a Bankárképző 
bankszámlájára történő átutalással (MKB Zrt. 10300002-20100542-00003285). 

 

A jelentkezéssel a jelentkező tudomásul veszi és elfogadja a Bankárképző honlapján közzétett álta-

lános szerződési feltételeket, a képzés tanulmányi és vizsgaszabályzatát, az adatvédelmi tájékozta-

tót. 
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