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I. TANULMÁNYI SZABÁLYZAT 

1. A program leírása 

A képzési program a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. (a továbbiakban Bankárképző vagy 
intézmény) Képesített pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szakértő (a 
továbbiakban Program) programja.  

A programot sikerrel elvégzők a Bankszövetség és a Bankárképző közös „Képesített pénzmosás és 
terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szakértő” tanúsítványát szerzik meg. 

A program célja, hogy  

- a bankbiztonság területeit és a bankbiztonsággal kapcsolatos feladatokat rendszerezze, és 
felkészítse a résztevőket arra, hogy a bankbiztonságot és üzletmenet-folytonosságot érintő 
veszélyeket, kockázatokat felismerjék és javaslatot tudjanak tenni a kockázatok mérséklésére; 

- a pénzmosás és terrorizmus elleni küzdelem hátterét, törvényi előírásait, az ezen területeken 
dolgozók feladatát és alkalmazási gyakorlatát strukturáltan bemutatva stabil alaptudást adjon, mely 
alapján a résztvevő önállóan, magabiztosan megállja a helyét a feladatok ellátása során és amely 
tudásra a későbbiek során bátran építkezhet szakmai fejlődése során.  

2. Jelentkezés, felvétel 

A programra bárki jelentkezhet, aki legalább érettségivel rendelkezik. A programra a Jelentkezési lap 
beküldésével lehet jelentkezni a program tájékoztatójában és/vagy a Bankárképző 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 Képzési megállapodás megkötésével igazol.  

A jelentkező kérheti szakmai ismereteinek, tudásának előzetes felmérését. Az előzetes 
tudásszintfelmérésre modulonként van lehetőség és írásbeli próbateszt megírásával történik. A 
próbateszt sikeresnek minősül, ha a hallgató minimum 60%-os eredményt ért el.  

Sikeres próbateszt esetén a hallgató felmentést kaphat az adott modul látogatása alól, illetve az adott 
modulból írásbeli vizsgát sem kell tennie, azzal, hogy a végső érdemjegy kiszámításakor olyan 
százalékos eredményt kell figyelembe venni az adott modulnál, amilyet az előzetes tudásfelmérőn a 
modulból elért.  

A képzésbe bekapcsolódni szándékozók előzetes tudását, ismereteit, tapasztalatait a program 
megvalósítása során az előadásokban, gyakorlati példákban is felhasználjuk, figyelembe vesszük az 
egyéni feladatok kiadásánál. 

Jelen szabályzat I./8. Tandíjfizetés pontjában térünk a felmentés esetén fizetendő tandíjra.  

http://www.bankarkepzo.hu/
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3. A Program időtartama 

A Program időtartama maximálisan 1 év, azaz a beiratkozástól számított egy éven belül kell a 
szakmai vizsgakövetelményeknek eleget tenni ahhoz, hogy a résztvevő tanúsítványt szerezzen.  

4. A Program felépítése, időbeosztása 

A Program egyszemeszteres képzés.  

A Program moduljai:   

1. Komplex bankbiztonság 

2. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem 

5.  Oktatási rendszer 

A Bankárképzőben szakmai előadásokat szervezünk.   

Az első modulhoz kapcsolódó szakmai előadások száma: 1 nap 

A második modulhoz kapcsolódó szakmai előadások száma: 2 nap 

A tanórák 45 percesek. Egy oktatási nap 8 tanórát jelent. A Program tervezett időbeosztását az 
intézmény a hallgató rendelkezésére bocsátja a beiratkozáskor. 

6. A vizsgák rendje 

A vizsgák rendjét a vizsgaszabályzat (jelen szabályzat II. fejezete) tartalmazza részletesen. 

7. Tandíjfizetés 

A Program tandíjának összegét a Bankárképző minden évben a jelentkezési határidőt megelőzően 
közzéteszi a honlapján (www.bankarkepzo.hu). A Bankárképző a következő tanév(ek)re a 
tandíjemelés jogát fenntartja. A tandíj módosításáról a hallgatókat a Bankárképző írásban (e-mailen) 
tájékoztatja.  

A programra való jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után.  

A képzés tandíja az alábbiakat tartalmazza 

 regisztrációs díj 

 adminisztrációs- és postaköltség 

 szakmai előadások nyomtatott anyagának díja 

 a szakmai előadásokon való részvételi lehetőség díja 

 a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges írásbeli vizsga díja egy alkalommal  

 a magyar nyelvű tanúsítvány kiállításának díja 

http://www.bankarkepzo.hu/
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Felmentés: 

- Azok a résztvevők, akik valamely modulból felmentést kaptak, a felmentés alapjául szolgáló 
modul(ok) tandíját nem kötelesek megfizetni.  

- Ebben az esetben a képzés tandíja nem tartalmazza a felmentés alapjául szolgáló modul(ok) 
a szakmai előadásain való részvételi lehetőség díját.  

A díjfizetés banki átutalással vagy készpénzzel teljesíthető. A díj befizetését a hallgatónak hitelt 
érdemlően kell bizonyítani.  

A szakmai előadásokon csak az a hallgató vehet részt, aki tandíjat befizette.  

8. Lemondási feltételek 

A képzés lemondását kizárólag írásban fogadjuk el, a képzés első konzultációját megelőző 15. napig, 
de legkésőbb a tandíjbefizetési határidőig.  

A tandíjbefizetési határidőt követően, az első konzultációt 8-14 nappal megelőzően történő lemondás 
esetén a modul részvételi díjának 50%-a igényelhető vissza.  

A modul első konzultációját megelőző 7. napon, vagy ezt követően történő lemondás esetén, illetve 
lemondás hiányában moduldíj nem igényelhető vissza. 

Ha bármely konzultációs alkalom a Bankárképző hibájából marad el, úgy az intézmény másik 
alkalmat ajánl fel a konzultációra. 

Megismételt írásbeli vizsga esetén az adott évben érvényes pótvizsgadíjat kell a hallgatónak fizetnie, 
a pótvizsgát megelőzően. 

9. A tanulmányok megszakítása 

Megkezdett szemeszter nem szakítható meg. Ez azt jelenti, hogy abban a szemeszterben vehet 
részt a hallgató a szakmai előadásokon, és a vizsgakonzultáción, amely szemeszterben a 
tananyagot felvette. (Kivéve a 7. pontban jelzett méltányossági kérelem kedvező elbírálásának 
esetét.)  

A szemeszter végén a hallgató dönthet úgy, hogy nem jelentkezik írásbeli vizsgára, hanem a 
következő szemeszterben tesz vizsgát. A tandíj ebben az esetben is magában foglalja egy egyszeri 
írásbeli vizsgalehetőséget.  

Sikertelen vizsga esetén pótvizsga tehető.   

A tanulmányok végleges megszakítása esetén a hallgató köteles e szándékát írásban az 
intézménynek bejelenteni. 

Amennyiben a hallgató véglegesen megszakítja tanulmányait, vagy nem jelentkezik írásbeli 
vizsgára, úgy a tandíjat nem áll módunkban visszatéríteni, sem egészben, sem részlegesen.  
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10. Hallgatói Információ 

A szükséges információkat a képzés megkezdésekor a hallgatók rendelkezésére bocsátjuk e-mailen. 
A hallgató kérésére nyomtatott formában is átadjuk azokat.  

A szemeszter folyamán e-mailen tájékoztatjuk a hallgatókat a változásokról és a vizsgajelentkezési 
határidőkről.  

II. VIZSGASZABÁLYZAT 

1. Tanúsítvány  

A programot sikerrel elvégzők a Bankszövetség és a Bankárképző közös Képesített pénzmosás és 
terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szakértője tanúsítványát szerzik meg. 

2. Vizsga 

2.1. A vizsga írásban történik. Írásbeli vizsgára az a jelölt bocsátható, aki 

 a./ a Bankárképző regisztrált, kódszámmal rendelkező hallgatója, 

 b./ a vizsgára a megadott formában és határidőben jelentkezett, 

 c./ a tandíjat befizette, és ezt bizonylattal igazolja.  

A megengedett hiányzás mértéke a kontaktórák 20%-a (a felmentés figyelembevételével). A 
megengedettnél több hiányzás esetén a hallgató a programból kizárható.  

2.2. A vizsga tartalma és időtartama 

A vizsga 2 témakört ölel fel, mely azonos a I.4. pontban bemutatott modulokkal. 

Az írásbeli vizsga időtartama legfeljebb 180 perc. 

2.3. A vizsga formája 

Mindkét modul esetében a modul ismeretanyagát lefedő írásbeli vizsga. Az írásbeli záróvizsga 
feleletválasztós kérdéseket, rövid kifejtős kérdéseket, valamint feldolgozandó esettanulmányokat 
tartalmaz(hat).   

3. Vizsgakövetelmények 

A Bankárképző által modulonként biztosított tananyag teljes terjedelmében.  

4. A vizsga értékelése 

Az írásbeli vizsga értékelése: Megfelelt / Nem megfelelt.  
 
A megfelelt minősítéshez a vizsgán a hallgatónak az összpontszám minimum 60%-át kell 
teljesítenie modulonként és összességében is. 

A vizsgadolgozatok javítása szakértők által történik. A javítást szakértő személy ellenőrzi.  
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5. Vizsgaidőpontok 

Az írásbeli vizsgák a Program ütemezésének megfelelően az Intézmény által meghatározott 
napokon vannak Budapesten. Írásbeli vizsgát a Bankárképző abban az esetben szervez, ha az 
adott vizsgaidőpontra legalább 8 hallgató jelentkezett. A vizsgákat a szervezők a vizsgaidőpont 
előtt 7 nappal lemondhatják, amennyiben nincs meg a vizsga szervezéséhez szükséges számú 
jelentkező. 

6. Jelentkezés a vizsgára 

Az írásbeli vizsgára írásban vagy e-mail kell jelentkezni az Intézmény által megjelölt időpontig, a 
vizsgaidőpont megjelölésével. 

7. Értesítés a vizsga időpontjáról és helyszínéről 

A szemeszter vizsgaidőpontjait már a szemeszter elején a hallgatók tudomására hozzuk. A 
vizsgajelentkezést az Intézmény a vizsga pontos idejét és helyét feltüntetve a vizsgát megelőzően 
legalább 7 nappal írásban (e-mailben) igazolja vissza.  

8. Vizsgáról történő távollét igazolása 

A vizsgán való részvételt következmények nélkül kizárólag írásban lehet lemondani a 
programszervezőnél a vizsga napját megelőző 7. nappal bezárólag, A vizsgán való részvétel ennél 
később történő lemondása esetén a vizsgát sikertelenül letett vizsgának kell tekinteni. 

Az esetlegesen befizetett pótvizsgadíjat a hallgató írásbeli igénye esetén visszautalja vagy a 
következő vizsgalehetőségkor beszámítja az Intézmény. Ha a vizsgára jelentkezett hallgató nem 
mondta le a vizsgán való részvételt a fentebbi határidőig, és nem jelent meg a vizsgán, úgy az 
adott modul vizsgája sikertelennek minősül kivéve, ha a vizsga időpontját követő 10 napon belül 
orvosi igazolást nyújt be a távollét igazolására.  

9. A vizsga lebonyolítása 

Modulonként 1, összesen tehát 2 vizsgasor kerül kiosztásra, melyet a képzésben résztvevő saját 
belátása szerinti sorrendben old meg, a rendelkezésre álló időkeret alatt. 

A Képzés írásbeli vizsgái nem nyilvánosak, a teremben csak az oda beosztott vizsgázók és a 
vizsgabiztosok tartózkodhatnak. 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. Ismételt (pót)vizsga esetén 
az utóvizsga díjának befizetésének tényét is igazolni kell a vizsga megkezdése előtt. 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. 

Az összeállított vizsgasorok szigorúan titkosak, amelyeket a vizsga megkezdésekor ad át a 
vizsgabiztos a vizsgára vonatkozó általános tájékoztatóval együtt a vizsgázónak. Valamennyi 
teljes vizsgasort a vizsga végén le kell adni. 
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A vizsgázó segédeszközöket (a számológép kivételével) nem használhat, a vizsgabiztos előírásait 
betartani köteles. Amennyiben a vizsgázó a vizsgázás rendjét sérti, vagy a többi vizsgázót zavarja 
a vizsgabiztos figyelmeztetése ellenére, a vizsgából kizárható. Kizárás esetében a vizsgázó 
kizárásig a megoldási lapra felvezetett válaszai alapján történik a vizsga értékelése.  

10. A vizsga eredményéről történő értesítés 

Az Intézmény a vizsgaeredményről e-mailen tájékoztatja a hallgatót. A sikertelen vizsga tényéről 
a hallgatót a következő vizsgára való jelentkezési határidő előtt tájékoztatjuk.  

A vizsgázó saját vizsgadolgozata a programszervezővel előzetesen egyeztetett időpontban 
tekinthető meg. A vizsgasort a megtekintésre rendelkezésre bocsátott helyről elvinni, azt vagy 
bármely részét bármilyen módon másolni szigorúan tilos! 

11. Sikertelen vizsga pótlása 

Sikertelen vizsga esetén a hallgató pótvizsgát tehet.  A pótvizsgát a sikertelenül teljesített modulból 
kell letennie. 

A sikertelen vizsga utóvizsgadíj megfizetése mellett, új vizsgajelentkezéssel a későbbi 
vizsgaidőpontokban ismételhető meg. Az utóvizsgák száma nem korlátozott.  

12. A Tanúsítvány  

A programot sikerrel elvégzők a Bankszövetség és a Bankárképző közös „Képesített pénzmosás 
compliance szakértő” tanúsítványát szerzik meg. 

A tanúsítvány átvétel helyéről és idejéről a programszervező küld értesítést a hallgatóknak. 

Az elveszett, vagy megsemmisült tanúsítványról az 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 tanúsítvány másodlat kiállítása a kérelmező 
személyi adatainak igazolását követően történik meg.  


