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A jelen Tanulmányi és vizsgaszabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a Nemzetközi Bankárképző 
Központ Zrt. mint képző intézmény (továbbiakban: Bankárképző vagy képző intézmény) 
Minősített Befektetési Tanácsadó képzési programjának (továbbiakban: MBT vagy Program) 
érvényes szabályzata.  

 

A Program célja olyan magas színvonalú pénzügyi tervezők képzése, akik a pénzügyi 
tanácsadás valamennyi szakterületén kellő ismerettel és tapasztalattal rendelkeznek, így 
az ügyfél igényeit teljes körűen, etikailag és szakmailag megfelelően ki tudják elégíteni. 

A képzés során a képzésben résztvevő hallgatók (továbbiakban: képzésben résztvevő, hallgató) 
átfogó képet kapnak a pénzpiaci mechanizmusokról, a befektetési tanácsadás mibenlétéről. A 
képzést sikeresen elvégzők a pénzügyi tanácsadás valamennyi szakterületén kellő ismerettel és 
tapasztalattal rendelkeznek, és ezáltal képesek lesznek az ügyfeleik pénzügyi igényeit teljes 
körűen kezelni. A képzésben résztvevők részletesen ismerni fogják a befektetési termékek 
jellemzőit, előnyeit és kockázatait, azok gazdasági, szabályozói és adójogi környezetét és ezáltal 
képesek lesznek etikusan és szakmailag megfelelően, az ügyfél pénzügyi céljainak megfelelően 
ajánlani az ügyfél számára befektetési/pénzügyi terméket. 

 

I. TANULMÁNYI SZABÁLYZAT 

 

Jelentkezés, felvétel 

A Programra bárki jelentkezhet, aki legalább érettségivel rendelkezik. A Programra a 
Jelentkezési lap beküldésével vagy online módon lehet jelentkezni a képző Intézmény tájékoztató 
füzetében és/vagy honlapján (www.bankarkepzo.hu) közzétett jelentkezési határidőig.  

A Programon való részvételhez felvételi vizsgát nem kell tenni. A Programon részt vevő hallgató 
tudomásul veszi és elfogadja a mindenkor hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat feltételeit, 
amelyet a képzés megkezdésekor a képzési megállapodás megkötésével igazol.  

 

Tanulmányi kedvezmények 

A hallgató a munkáltatójával a törvényi előírások adta kereteken belül tanulmányi szerződést 
köthet, amely alapján tanulmányi kedvezmények illethetik meg. Ezek a kedvezmények a 
Bankárképző és a hallgató között létrejött képzési megállapodás nem érintik. 

 

A Program időtartama 

A Program időtartama (összes képzési óraszáma) 52 tanóra, amiből 40 óra elmélet és 12 óra 
gyakorlat. 

A Program szerződésben rögzített időtartamán belül kell a szakmai vizsgakövetelményeknek 
eleget tennie a hallgatónak.  

Indokolt esetben a résztvevő írásbeli kérelme alapján a Bankárképző Tanulmányi- és 
Szakképzési Bizottsága dönt a szakmai vizsgakövetelmények teljesítésére rendelkezésre álló 
időtartam meghosszabbításáról. 

 

A Program felépítése, időbeosztása 

 

A Program során a hallgatók modulrendszerű képzésben vesznek részt. A Program tervezett 
időbeosztását az intézmény a hallgató rendelkezésére bocsátja a beiratkozáskor.  

A Program prezentációkkal támogatott előadásokból, plenáris munkából illetve mikro-csoportos 
foglalkozásokból áll. Az elméleti háttér mellett gyakorlati példák, esetek is bemutatásra kerülnek, 

http://www.bankarkepzo.hu/
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annak érdekében, hogy a képzésen résztvevők a megszerzett ismereteket a gyakorlatban 
azonnal hasznosítani tudják. 

Egy képzési alkalom teljes napi képzés esetén 8*45 perc, 4*1,5 órás bontásban, fél napos 
képzés esetén ennek arányos része.   

 

A Program moduljai 

1. modul: A gazdasági környezet hatása a befektetési piacokra 

2. modul: A befektetések szabályozási környezete és etikája 

3. modul: Befektetési piacok és termékek jellemzői 

4. modul: A befektetési termékek összehasonlítása, pénzügyi számítások 

5. modul: Befektetések adózása és költségei 

6. modul: A portfólió kialakítás gyakorlata 

 

A Program időbeosztása 

A képzés előre rögzített órarend szerint zajlik, amelyet a képző intézmény az első képzési napon 
a képzésben részt vevő részére átad. A Bankárképző fenntartja magának a jogot, hogy a 
program, időbeosztását és az előadókat a Program során megváltoztassa.  Ha bármely szakmai 
előadás a Bankárképző hibájából marad el, úgy újabb időpontot ajánl fel a pótlásra. 

 

A Programon való részvétel  

Megengedett hiányzás mértéke: a modulonkénti képzési óraszám legfeljebb 20%-a. A záróvizsga 
sikeres letételéhez az egyes modulokon való részvétel szükséges, mivel az előadásokon 
elhangzottak részét képezik a tananyagnak és a vizsga anyagának.  

Programon folytatott tanulmányairól a Bankárképző a hallgató kérésére igazolást bocsáthat ki.  

 

A képzés díja   

A képzés díja az alábbiakat tartalmazza: 

- részvétel a Program szakmai előadásain, 

- a szakmai előadások nyomtatott anyagának díja, 

- adminisztrációs- és postaköltség. 

 

A képzés díja a Bankárképző által kiállított számla szerinti határidőben és módon fizetendő. 
Egyedi kedvezményekről a Bankárképző Tanulmányi- és Szakképzési Bizottsága jogosult 
dönteni. 

A képzési díj befizetése a képzés megkezdéséig esedékes. A késedelmes díjbefizetést 
késedelmi kamat terheli.  

A képzési díjból a képző intézmény kedvezményt adhat, melynek feltételeit a mindenkor aktuális 
tájékoztató anyagban, illetve az intézmény honlapján (www.bankarkepzo.hu) a Minősített 
Befektetési Tanácsadó képzés menüpontban teszi közzé a Bankárképző. 
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A tanulmányok megszakítása 

Amennyiben a hallgató a képzési díjat kifizette, de saját hibáján kívül eső objektív és igazolható 
okokból nem tudott részt venni egyetlen szakmai előadáson sem, méltányossági kérelmet 
nyújthat be a Bankárképző Tanulmányi- és Szakképzési Bizottságához azért, hogy a soron 
következő tanulmányi időszakban részt vehessen a szakmai előadásokon külön díj megfizetése 
nélkül.  

Amennyiben a hallgató véglegesen megszakítja tanulmányait, úgy a tandíj sem teljes semr 
részleges visszafizetésére nem tarthat igényt.    

 

Hallgatói Információ 

A szükséges információkat a képzés megkezdésekor és a Program folyamán a képző intézmény 
a hallgatók rendelkezésére bocsátja nyomtatott vagy/és elektronikus formában.   

A Program folyamán e-mailen tájékoztatja a képző intézmény a hallgatókat a Programmal 
kapcsolatos tudnivalókról.   

 

II. VIZSGASZABÁLYZAT 

 

Vizsgarendszer 

A képzési program vizsgával zárul. A program 6 modulból áll, melynek lezárását egy fél napos 
vizsgafelkészülést segítő konzultációt után egy 180 perces komplex záró vizsga követi. 

A vizsga tartalma a képzés során elhangzottak, az átadott tananyag, a bemutatott 
esettanulmányok, feladatok és megoldásaik, és az ajánlott irodalom. 

Írásbeli vizsga általánosan három feladattípus variációjából áll:   

a) feleletválasztós teszt kitöltése, 

b) feladatmegoldás, 

c) feltett kérdésekre a válasz önálló megfogalmazása. 

 

Vizsgán való részvétel feltételei 

A vizsgán való részvétel feltétele, hogy a hallgató legalább a modulok mindegyikének óraszámra 
vetített 80%-án részt vegyen, vagy feleljen meg a közvetlen vizsgára bocsátási feltételeknek és 
erre kapja meg az engedélyt. 

 

Jelentkezés a vizsgára 

Az írásbeli vizsgára írásban (e-mailen) kell jelentkezni az Intézmény által megjelölt időpontig, a 
vizsgaidőpont megjelölésével. 

A modulok lezárását követően a hallgató dönthet úgy, hogy később tesz vizsgát. A vizsgadíjat 
ebben az esetben a következő, később meghirdetett díjak alapján fizeti a hallgató.  
  

Vizsgaidőpontok 

A vizsga és pótvizsga időpontját a Bankárképző állapítja meg és közli a hallgatóval legkésőbb a 
vizsgát megelőző 30. napon. A vizsga és pótvizsga időpontjának változtatási jogát a 
Bankárképző fenntartja. 

A vizsgát kizárólag a Bankárképző által kijelölt napokon, valamennyi képzési modul befejezését 
követően lehet letenni. Legalább 15 (vagy képzésen résztvevő összes) hallgató együttes 
kezdeményezése esetén Bankárképző egyedileg dönt újabb vizsgaidőpont kitűzésének 
lehetőségéről. A pótlólagosan kiírt vizsgaidőpontokon külön vizsgadíj megfizetése ellenében 
vehetnek részt a hallgatók.  
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A vizsgát a képző intézmény a vizsgaidőpont előtt 7 nappal lemondhatja, amennyiben nincs meg 
a vizsga szervezéséhez szükséges számú – legalább 7 fő - jelentkező. 

 

A vizsgázás rendje 

Amennyiben a vizsgázó a vizsgázás rendjének szabályait sértő vagy a többi vizsgázót zavaró 
magatartást tanúsít, úgy a vizsgafelügyelő/vizsgáztató figyelmeztetésben részesíti. További 
figyelmeztetés után a vizsgafelügyelőnek/vizsgáztatónak joga van a vizsgasor elvételére és a 
vizsgázó vizsgából való kizárására. 

Az írásbeli vizsgának bármely okból történő elmulasztása, illetve sikertelen írásbeli vizsga esetén 
a hallgatónak ismételt írásbeli vizsgát kell tennie. Ha az ismételt vizsga is sikertelen, újabb 
ismétlésre a Bankárképző egyedi elbírálása alapján van lehetőség.  

 

A vizsgadíj   

A vizsga díját illetve a pótvizsga díját a képző intézmény a Program tájékoztató füzetében és a 
honlapján teszi közzé.  

A vizsgadíj tartalmazza: 

- Minősített Befektetési Tanácsadó tanúsítvány megszerzéséhez szükséges egyszeri vizsga 
díját,   

- Minősített Befektetési Tanácsadó magyar nyelvű tanúsítvány kiadásának díját. 

A befizetett képzési díj és vizsgadíj a pótvizsga díját nem foglalja magában.  

Mind a vizsgadíjat mind a pótvizsgadíjat legkésőbb a vizsga, illetve a pótvizsga napjáig a 
Bankárképző számlájára kell befizetnie a képzésben résztvevőnek és a vizsga előtt igazolnia kell 
a befizetés megtörténtét. 

Megismételt írásbeli vizsga esetén az akkor aktuális, meghirdetett pótvizsgadíjat kell a 
képzésben résztvevőnek fizetnie, a pótvizsgát megelőzően.   

  

Vizsgáról történő távollét igazolása 

A vizsgára jelentkezett hallgató a vizsga időpontját megelőzően legalább 7 nappal mondhatja 
le írásban a képző intézménynél a vizsgán való részvételt, következmények nélkül. Ebben az 
esetben az esetlegesen már befizetett pótvizsgadíjat a képző intézmény a hallgató írásbeli 
igénye esetén visszautalja vagy a következő vizsgalehetőségkor beszámítja.  
Ha a vizsgára jelentkezett hallgató nem mondta le a vizsgán való részvételt a fenti határidőig, 
és nem jelent meg a vizsgán, úgy a vizsgát a képző intézmény sikertelennek minősíti, kivéve, 
ha a vizsga időpontját követő 10 napon belül a hallgató orvosi igazolást nyújt be a távollét 
igazolására. 

  

A vizsga lebonyolítása 

A Program írásbeli vizsgái nem nyilvánosak, a teremben csak az oda beosztott vizsgázók és a 
vizsgabiztosok tartózkodhatnak. A vizsgázók a vizsgafeladatokat tartalmazó vizsgalapokon kívül 
csak a Bankárképző által kiosztott, lepecsételt papírokra írhatnak. A feladatok megoldásához 
számológép használható, azonban bármilyen egyéb segédeszköz és – anyag használata tilos. 
Javítás esetén a vizsgafelügyelő köteles a javítást szignálni, ezzel egyértelműen jelezve a 
vizsgázó által választott megoldást. A rendelkezésre álló idő lejártával a vizsgafelügyelő köteles a 
vizsgalapokat összeszedni. Az írásbeli vizsga terembeosztásán, valamint az esetleges ültetési 
renden változtatni nem lehet. A vizsgán a hallgatónak személyazonosságát személyi 
igazolvánnyal vagy egyéb arcképes személyes okirattal kell igazolnia. A vizsga a kihirdetett 
időpontban kezdődik, a később érkezők – saját döntésük alapján – a vizsgázók megzavarása 
nélkül a vizsgabiztos iránymutatásának megfelelően foglalhatnak helyet a teremben és kezdhetik 
meg vizsgájukat, azonban a vizsgát be kell fejezniük az eredeti időpontban. 
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Az összeállított vizsgasor szigorúan titkos, amelyet a vizsga megkezdésekor ad át a vizsgabiztos 
a vizsgára vonatkozó általános tájékoztatóval együtt a vizsgázónak.  

Amennyiben a vizsgázó a vizsgázás rendjét sérti, vagy a többi vizsgázót zavarja a vizsgabiztos 
figyelmeztetése ellenére, a vizsgából kizárható. Kizárás esetében a vizsgázó kizárásig 
vizsgalapra felvezetett válaszai alapján történik a vizsga értékelése. 

 

Vizsga értékelése 

Sikeres vizsgát tett az a hallgató, aki az írásbeli záróvizsgán  

- modulonként minimum 40%-os,  

- összesen pedig minimum 60%-os eredményt ér el.  

Sikertelen vizsga esetén a hallgató pótvizsgát tehet.  

 

A vizsga eredményéről történő értesítés 

A képző intézmény a vizsgaeredményről e-mailen tájékoztatja a hallgatót.  

A vizsgázó saját vizsgadolgozatát előzetesen egyeztetett időpontban megtekintheti, de azt a 
megtekintésre rendelkezésre bocsátott helyről elvinni, azt vagy bármely részét bármilyen módon 
másolni, illetve bármilyen adatrögzítésre alkalmas eszközzel rögzíteni szigorúan tilos! 

 

Sikertelen vizsga pótlása 

A sikertelen vizsga pótvizsgadíj megfizetése mellett, új vizsgajelentkezéssel ismételhető meg. A 
pótvizsgák száma nem korlátozott, de időben 24 hónapon belül kell megtörténnie. Ezen túlnyúló 
vizsga csak a képző intézmény külön engedélyével tehető.  

 

Tanúsítvány 

A sikeres vizsgát tett hallgatók számára a Bankárképző tanúsítványt állít ki, igazolva az 
eredményes vizsgát.   

A tanúsítvány tartalma: 

„A Minősített Befektetési Tanácsadó képzésen részt vett és sikeres vizsgát tett” 

 

Tanúsítvány elvesztése, megsemmisülése 

Az elveszett, vagy megsemmisült bizonyítványról a képző intézmény másodlatot állít ki a 
vizsgázó erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján. A kérelemben meg kell jelölni a vizsgázó 
személyes adatain túl a szakmai vizsga időpontját (évszám, hónap). A bizonyítvány másolat 
kiállítása a kérelmező személyi adatainak igazolását követően történik meg. 

 

  

  

 


