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Képzési tájékoztató 

 

 

A képzés megnevezése: FEBI - Online: A Magyar Bankszövetség Bankszakmai Tanúsítványára felkészítő képzés  

 

A képzés helye: Online, a Bankárképző e-learning felületén www.bankarkepzo.hu/elearning  

A képzés időtartama: 18 hónap (ebből 12 hónap a tanulmányi időszak) 

A képzés kezdete: 2023. február 13.  

 

A tanulmányi időszak 2023. február 13-tól 2024. február 13-ig tart. 

 A képzésbe 2023. február 13. után is be lehet csatlakozni.  

Legkésőbb 2024. augusztus 13-ig van lehetőség a vizsgákat letenni. Az online felületet 2024. augusztus 13-ig érik el a képzésben résztvevők.  

 

A képző intézmény: Nemzetközi Bankárképző Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 

A képzés 5 modulból áll, melynek ismereteit a képzésben résztvevő önállóan, saját időbeosztása szerint sajátíthatja el. 

A képző intézmény a vizsgákat megelőzően 4 alkalommal vizsgafelkészítő online konzultációt tart, melyen a részvétel nem kötelező. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bankarkepzo.hu/elearning
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A modul teljesítésének feltétele Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése és Pénzügyi elemzés (Számvitel) modulból:  

1. A modulok végén online, írásbeli vizsgát tartunk. A megfelelt minősítés eléréséhez modulonként 60%-os eredmény elérése szükséges.  

 

A modul teljesítésének feltételei Bankszakmai ismeretek, Hitelügyletek és Pénzügyi és befektetési ismeretek modulból: 

1. A modulhoz kapcsolódó beadandó gyakorlati feladat határidőre való teljesítése, és minimum 60%-értékelés elérése.  

A gyakorlati beadandó feladat teljesítése minimum feltétel az online írásbeli vizsga megkezdéséhez, a gyakorlati beadandó feladat eredménye nem 

számít bele az online írásbeli vizsga eredményébe.   

 

2. A modulok végén online, írásbeli vizsgát tartunk. A vizsgán való részvétel feltétele az 1. pont teljesítése. A modul elvégzésének eredménye a 2. pont 

szerinti online vizsga eredménye. A megfelelt minősítés eléréséhez az online vizsgán modulonként 60%-os eredmény elérése szükséges. A modul 

elvégzésének eredménye a 2. pont szerinti online vizsga eredménye.  

 

Sikertelen modulvizsga esetén az 2024. augusztus 13-ig bepótolható. A pótvizsgák száma nem korlátozott, arra a képző intézmény több időpontot is fel fog 

ajánlani. A résztvevő a következő modult sikertelen vizsga esetén is megkezdheti.  

Pótvizsga, javítóvizsga díja modulonként: 10.000 Ft + áfa.  

 

A képzés formája: időponthoz kötött képzési program (lásd ÁSZF-ben szereplő képzési formák), azzal, hogy a jelentkező által a Bankárképző  

e-learning oldalára való bejelentkezéssel elérhetővé válik az általa befizetett modul teljes anyaga, így a Bankárképző a résztvevő kifejezett beleegyezésével kezdi 

meg a szolgáltatást. Ez a szolgáltatás egészének teljesítését jelenti így a résztvevő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételével a felmondási jogát is 

elveszti. 

 

A megszerezhető tanúsítvány megnevezése: „Tanúsítvány, amely igazolja, hogy „…” sikeresen elvégezte a Nemzetközi Bankárképző Központ és a Magyar 

Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai programját”. A tanúsítvány megszerzésének feltétele, hogy a képzésben résztvevő a képzés valamennyi moduljából 

2024. augusztus 13-ig sikeres vizsgát tegyen.  
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A modulok megnevezése, időtartama, díja és ütemezése 

Modul neve (óraszáma) Képzés díja Befizetési határidő 
Modul megnyitása  

e-learningen 
Vizsgafelkészítő 

konzultáció (streaming) 
Online vizsga 

Gazdasági-pénzügyi 
környezet elemzése  (20) 

65 000 + áfa 2023. február 13. 2023. február 13. - 60 perc, 2023. június  

Számvitel (pénzügyi 
elemzés) (80) 

65 000 + áfa 2023. február 13. 2023. február 13. 
90 perc, 2023. május / 
június 

90 perc, 2023. június  

Bankszakmai ismeretek 
(60) 

65 000 + áfa 2023. június 5. 2023. június 5. 90 perc, 2023. október 
75 perc, 2023. 
október 

Hitelügyletek (60) 65 000 + áfa 2023. június 5. 2023. június 5. 90 perc, 2023. október 
75 perc, 2023. 
október 

Pénzügyi és befektetési 
ismeretek   (60) 

65 000 + áfa 2023. október 16. 2023. október 16.  90 perc, 2024. január 75 perc, 2024. január 

A teljes díj 325 000 Ft + áfa     

 
KEDVEZMÉNYEK  

Alacsonyabb, 2022-es árakon vehet részt a képzésen, amennyiben 2023.01.31-ig befizet 2 modult:  

A kedvezményes díj: 59 000 Ft + áfa / modul (Az összes modult az alacsonyabb áron fogja kapni.) 

15% kedvezmény egyben fizetés esetén!  

A teljes díjból 15% kedvezmény érvényesíthető abban az esetben, ha a képzésben résztvevő vagy a részvételét finanszírozó a képzés – már 

kedvezménnyel csökkentett – teljes díját egyösszegben fizeti be. 

Kedvezményes teljes díj 2022.01.31-ig történő egyösszegű befizetés esetén: 250 750 Ft + áfa 

Kedvezményes teljes díj 2022.01.31. után történő egyösszegű befizetés esetén: 276 250 Ft + áfa (legkésőbb 2023.03.31-ig vehető igénybe) 

 

Az áfa a mindenkor érvényes áfa mérték szerint kerül felszámításra, amely jelenleg 27 %.  
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A képzési díj tartalmazza:  

- teljes elektronikus oktatási tananyagot (pdf formátumú tankönyv, előadások videofelvételei, tesztkérdések az ismeretek elsajátításának 

ellenőrzéséhez) 

- online vizsgát modulonként egy alkalommal 

- a vizsgakonzultáció(k) részvételi díját  

- a Tanúsítvány kiállításának díját 

A résztvevő jelentkezésével elfogadja a Bankárképző általános szerződési feltételeit (ÁSZF), továbbá tudomásul veszi a Bankárképző adatkezelési tájékoztatóját 

és hozzájárul adatai ennek megfelelő kezelésének. ÁSZF és adatkezelési tájékoztató elérhető itt:  

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/rolunk/letoltheto-anyagok  

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/rolunk/letoltheto-anyagok

