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A jelen Tanulmányi és vizsgaszabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) a Nemzetközi
Bankárképző Központ Zrt. (továbbiakban: Bankárképző) készítette, a Szabályzatban
foglaltak a Vagyon, Alap, Portfolió programra (továbbiakban: VAP vagy Program)
érvényesek.

I. TANULMÁNYI SZABÁLYZAT
Jelentkezés, felvétel
A Programra való jelentkezés középfokú végzettséghez kötött, azonban a
tanulmányokhoz felsőfokú végzettség, angol nyelvtudás és folyamatos egyéni felkészülés
ajánlott. A jelentkezés feltétele a feddhetetlen szakmai előélet.
A képzés megkezdésekor a Bankárképző a hallgatókkal képzési megállapodást köt.

A képzési program időtartama
A Program időtartama öt hónap, amely tartalmazza már a vizsgát is.

A képzési program időbeosztása
A képzések az órarendben meghatározott napokon, 17:00 - 20:00 óra között zajlanak. Az
órarendet a Bankárképző a résztvevők rendelkezésére bocsátja a képzés kezdő
időpontjában.
Az időpontok változtatásának jogát a tanév során a Bankárképző fenntartja magának. A
program aktuális időbeosztásáról a hallgatókat a programszervezők értesítik.

A képzésen való részvétel
A sikeres vizsgákhoz a képzésen való részvétel ajánlott: a tanítási órákon elhangzottak
részét képezik a tananyagnak és a vizsga anyagának.

Tandíj befizetése
A tandíj, amelynek összegét a Bankárképző minden évben közzéteszi, az alábbiakat
tartalmazza:
 a regisztrációs díjat
 a képzési díjat
 a vizsgakonzultáció díját,
 a képzést lezáró 1 vizsga díját,
 a tanfolyamon kiosztásra kerülő képzési anyagokat,
 a BAMOSZ és a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. közösen kibocsátott
tanúsítványát.
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A tandíjat a képzés megkezdéséig kell befizetni a Bankárképző számlájára.
A
Bankárképző által megjelölt fizetési határidő be nem tartása késedelmi kamat kivetését
vonja maga után. Az a hallgató, aki nem fizetett tandíjat vagy/és pótvizsgadíjat nem
bocsátható vizsgára.

A tanulmányok megszakítása
A) A tanulmányok időleges megszakítása
A hallgatónak lehetősége van arra, hogy tanulmányait időlegesen megszakítsa, de
egyben tudomásul veszi, hogy a tanfolyam és a vizsga feltételei időközben változhatnak.
Abban az esetben, ha a hallgató tanulmányait megszakítja, köteles ezt a
Bankárképzőnek írásban bejelenteni. Ennek megtörténtével a hallgató tanulmányait a
megadott határidőn belül – azaz a regisztrációt követő 2,5 éven belül - folytathatja. A
megszabott határidőn belül az addig sikeresen teljesített vizsgák eredményei
továbbvihetők. A bejelentés elmulasztása esetén a tanulmányok újrakezdésekor a
hallgató tanulmányait a programigazgató engedélyével az akkor érvényes feltételekkel
folytathatja. A tandíjra és vizsgadíjra mindig az újrakezdéskor érvényes feltételek
vonatkoznak.
Abban az esetben, ha a hallgató a regisztrációt követő 2,5 éven belül tanulmányait nem
fejezte be, kérvényezheti tanulmányai folytatását a feltételek egyéni elbírálása alapján. A
halasztási kérelmet a Bankárképző vezérigazgatójához kell írásban (e-mailen, levélben,
faxon) benyújtani. A döntésről a hallgatót a programszervező értesíti.
Amennyiben a hallgató a képzési díjat, a vizsgafelkészítő konzultáció és/vagy a vizsgák
díját előzetesen befizette, és halasztási szándékát bejelentette, halasztás esetén sincs
semmiféle további befizetési kötelezettsége. Amennyiben azonban valamely részletet
nem fizette be, akkor utólagosan az adott időpontban érvényes képzési és vizsgadíjat kell
fizetnie.

B) A tanulmányok végleges megszakítása
A tanulmányok végleges megszakítása esetén a hallgató köteles ezt a szándékát írásban
bejelenteni a Bankárképzőnek (e-mailen, levélben, faxon).
Amennyiben a hallgató ideiglenesen vagy véglegesen megszakítja a tanulmányait, és ezt
a szándékát írásban jelezte a szervezőknek, akkor a Bankárképző a hallgató kérésére, az
egyes modulokon való részvételről igazolást bocsát ki.
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II. VIZSGASZABÁLYZAT
A vizsga tárgya
A vizsga a képzés teljes anyagát lefedi. A vizsga írásbeli, felelet-választós
tesztkérdésekből és vizsgázó által kifejtendő rövid kérdésekből áll.

A vizsga formája
A vizsgák és pótvizsgák írásban történnek

Vizsgafelmentések
A vizsgák alóli felmentésre, más vizsgák beszámítására nincs lehetőség.

A vizsgázók személye
A vizsgán részt vehet minden nagykorú magyar és külföldi természetes személy, aki
legalább középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkezik.

A vizsga helye és ideje
A vizsgák időpontjait és helyszínét a Bankárképző minden esetben közzéteszi a
www.bankarkepzo.hu oldalon és/vagy elektronikus úton értesíti arról a képzésben
résztvevőt / vizsgázót. A programszervezők a vizsgajelentkezést írásban visszaigazolják,
a vizsgalemondást rögzítik.
Elegendő számú jelentkező esetén van további lehetőség a vizsgák megszervezésére, ha
vizsgánként legalább 8 hallgató írásban jelentkezik. A szervezett vizsgákat a szervezők a
vizsgaidőpont előtt 7 nappal lemondhatják, amennyiben nincs meg a vizsga
szervezéséhez szükséges 8 jelentkező. A vizsgaidőpont változtatásának jogát a
Bankárképző ebben az esetben is fenntartja magának.
A képzési programban résztvevő hallgatók számára a program szervezői további
vizsgákat szervezhetnek. Ezen túlmenően vizsgázni a következő képzési program
lezárását követően, az aktuálisan képzésben résztvevő csoporttal együtt vizsgázva van
lehetőség. Ismételt vizsga esetén az adott évre meghatározott pótlólagos vizsgadíj
fizetendő, amelyet ugyancsak a vizsgákat megelőzően kell befizetni.

A vizsgára való jelentkezés és a vizsgajelentkezés törlése
A képzésre való jelentkezés egyben a vizsgákra történő jelentkezést is magában foglalja,
ebben az esetben a félévenként modulonkénti 1, vizsgalehetőség automatikusan
rendelkezésre áll, arra jelentkezni a hallgatóknak nem kell. Amennyiben a hallgató a
rendelkezésre álló vizsgán nem tud megjelenni, azt köteles legkésőbb a megjelölt
vizsgaidőpontot megelőző 3. napon a szervezőkkel közölni. Ennek elmulasztása esetén a
vizsga sikertelennek, pótvizsgakötelesnek tekintendő.
Ismételt, halasztott, vagy más tantárgy vizsgája vagy tanfolyam nélkül, csak a vizsgákra
jelentkezők esetén a vizsgára a vizsgajelentkezési lap kitöltésével és annak a
programszervezőkhöz való eljuttatásával, írásban (e-mail, fax, posta) lehet jelentkezni, a
vizsgát megelőző 10 napig. A vizsgán való részvételt kizárólag írásban lehet lemondani a
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vizsga napját megelőző 7. nappal bezárólag. A vizsgán való részvétel ennél később
történő lemondása esetén a vizsgát sikertelenül letett vizsgának kell tekinteni.

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.

Sikertelen vizsga - pótvizsga
Sikertelen vizsga esetén a vizsga a félév végén kiírt vizsgaidőszakban az előbbi
feltételekkel az adott modulokból tartott következő vizsgaidőszakban megismételhető. Az
ismételt vizsga díjköteles. Amennyiben a hallgató a regisztrációt követő 2,5 év alatt
tanulmányait nem fejezi be, elveszíti a már megszerzett vizsgaeredményeit. Ezen szabály
alól a felmentést megfelelő indokok alapján a programigazgató adhat.

Tanúsítvány
A hallgatók a sikeresen letett vizsgákat követően a BAMOSZ és a Nemzetközi
Bankárképző Központ Zrt. közösen kibocsátott tanúsítványát kapják meg.

III. EGYEBEK
A Program Tanulmányi és vizsgaszabályzatát a Bankárképző a honlapján közzéteszi.
A Bankárképző fenntartja magának a jogot, hogy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
szövegét a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, körülmények és feltételek alapján
egyoldalúan, bármilyen időpontban módosítsa. A módosított szöveg ebben az esetben
közzétételre és a hallgatók számára ismételten kiosztásra kerül.
A Programon részt vevő hallgatókra és a vizsgázókra visszamenőlegesen is a mindenkor
érvényes szabályzat vonatkozik. A módosítás nem vonatkozhat arra a vizsgára, amelyre
a vizsgázók jelentkezése már megtörtént, és azokra a díjtételekre, melyre a hallgató a
díjat már befizette.
A Bankárképző Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában nem szabályozott kérdésekben a
Bankárképző vezérigazgatója illetékes.
A Bankárképző a honlapján ugyancsak közzéteszi az Általános szerződési feltételeit és
az Adatkezelési tájékoztatóját, amelyet a képzési megállapodás aláírásával a jelentkező /
képzésben résztvevő tudomásul vesz és elfogad.
Budapest, 2017. január
Dr. Tóth Judit sk.
vezérigazgató
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