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FEBI
SZAKKÉPESÍTETT BANKREFERENS KÉPZÉS

OKJ 55 343 02

FEBI KLASSZIK

18 HÓNAP

FEBI INTENZÍV

12 HÓNAP

Szerezze meg a Bankárképzőnél az OKJ szakképesítést, az Europass
bizonyítványkiegészítőt és a Bankszövetség Tanúsítványát egy
programon belül!
»»A bankszakmában elismert, a Bankszövetség szakmai támogatásával
megvalósuló program.*
»»Bizonyos
munkakörök
(pl.
jelzáloghitel
nyújtása,
pénzügyi közvetítő) betöltéséhez jogszabály által előírt, megfelelő szakmai
végzettség.
»»Gyakorlatban alkalmazható, naprakész, magas szintű szakmai tudás;
magabiztosan szolgálhatja ki ügyfelét, végezheti banki feladatait.
»»A bankszakma szakértőitől tanulhat és bekapcsolódhat a szakma vérkeringésébe.
»»A nem szakirányú végzettséggel rendelkezőknek előnyt jelenthet a
bankszakmában való előrelépéshez.
»»Olvasmányos elektronikus tananyag és közérthető előadások.
MÁR KÉT VÁLTOZAT KÖZÜL IS VÁLASZTHAT!
FEBI Klasszik (18 hónap) - Kényelmesebb tempó és élőszavas oktatás a
mélyebb megértésért
FEBI Intenzív (12 hónap) - kevesebb kontaktóra, több önálló felkészülés,
előadások videótananyagból
* A program a 12/2013. (III. 28) NGM rendeletben szereplő „Szakképesített bankreferens” szakképesítésráépülés (OKJ szám: 55 343 02) megszerzésére készít fel. Nyilvántartásba vételi szám E-000581/2014/ A001

KINEK AJÁNLJUK?

A PROGRAMOT ELVÉGEZVE

Azoknak, akik

»»Hitelintézeteknél és pénzügyi vállalkozásoknál érdemi ügyintézői és
középvezetői feladatokat láthat el,
mind az üzleti mind a back office
területen.

»»a Hpt. és a Bszt. által elismert szakmai végzettséget szeretnének szerezni;
»»jelzáloghitel nyújtásával, közvetítésével vagy hiteltanácsadással
foglalkoznak;
»»gyakorlatban alkalmazható, naprakész, magas szintű szakmai tudásra
vágynak;
»»a bankszakmában dolgoznak, de
nem szakirányú végzettséggel rendelkeznek
»»szeretnék nagyobb szakmai biztonsággal kiszolgálni ügyfelüket;
»»szeretnének a bankszakmán belül
előrelépni;

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK
Jelentkezni a www.bankarkepzo.hu
oldalon keresztül tud. A jelentkezés
feltétele:
»»közgazdasági, jogászi vagy igazgatásszervezői felsőfokú végzettség +
1 év pénzügyi intézménynél szerzett
gyakorlat
VAGY
»»egyéb felsőfokú végzettség + 2 év
pénzügyi intézménynél szerzett gyakorlat
VAGY
»»érettségi bizonyítvány + 3 év pénzügyi intézménynél szerzett gyakorlat
VAGY
»»a meghatározott OKJ-s szakképesítések valamelyike
A pontos feltételeket megtalálja a honlapunkon!

Ez a szakképesítés megfelel a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítésével
és hiteltanácsadásával foglalkozók, a
pénzügyi közvetítők, illetve a befektetési szolgáltatók üzletkötést végző
munkatársai számára jogszabályban
előírt szakmai előírásoknak.

A PROGRAMOT ELVÉGZŐ
KÉPES LESZ
»»értékelni a gazdasági környezet alakulását, valamint annak banki ügyletekre gyakorolt hatását,
»»bemutatni a pénzügyi piacok és az
intézmények működését,
»»a meghatározó pénzügyi szolgáltatásokat és termékeket bemutatni,
elemezni, összehasonlítani,
»»az ügyfél részére szakszerű és közérthető tájékoztatást, valamint javaslatot adni,
»»a banküzem főbb összefüggéseit átlátni és értékelni,
»»a hitelügyleteket kezelni,
»»a főbb kockázatmérési és kockázatkezelési technikákat
is
alkalmazni.

TANANYAG ÉS KONZULTÁCIÓ
Mindkét formájú távoktatási program a résztvevő önálló felkészülésén alapul –
ehhez távoktatási anyag: tankönyv és e-learning felület is rendelkezésre áll, valamint
konzultációs alkalmak is segítséget nyújtanak a tudás elsajátításához.
A tankönyv, a konzultációs alkalmak segédanyagainak stílusa, felépítése és szerkezete mind azt a célt szolgálja, hogy Ön minél nagyobb segítséget kapjon az önálló
tanuláshoz.

A TANANYAG

»»gyakorlati példákat, feladatokat és esettanulmányokat tartalmaz,
»»lépésről lépésre vezeti az olvasót, segítve a gazdasági összefüggések megértését,
»»bemutatja és elmagyarázza a banki szakzsargon kifejezéseit.

A KONZULTÁCIÓKON

»»élőszóban, interaktív formában mutatják be oktatóink az elméleti összefüggéseket is,
segítve a mélyebb megértést,
»»szakértő előadók közérthető módon magyarázzák el a számszerű összefüggéseket,
»»a résztvevők célzottan vizsgafelkészítő feladatokat oldanak meg,
»»választ kapnak további felmerülő kérdéseikre.

E-learning felületünkön számos tesztkérdés áll rendelkezésére, így ellenőrizheti tudását. Amennyiben az önálló tanulás folyamán elakadna, oktatóink készséggel válaszolnak e-mailen feltett kérdéseire.
A FEBI Intenzív különlegessége, hogy oktatóvideókkal is segíti az önálló tanulást.

VÁLASSZA AZ ÖNHÖZ ILLŐ OKTATÁSI FORMÁT!

FEBI KLASSZIK

FEBI INTENZÍV

»»Élőszavas, interaktív előadások

»»Előadásanyag: korlátlan alkalommal
visszanézhető, saját fejlesztésű oktatóvideók

»»Hatékony gyakorlás a vizsgákra
és a szakmai feladatokra

»»Élőszavas gyakorlás, vizsgafelkészítés

»»12 tantermi oktatási nap

»»7 tantermi oktatási nap

»»18 hónap

»»12 hónap

A konzultációkra és a belső vizsgákra szombati napokon kerül sor. FEBI programot
évente kétszer: szeptemberben és februárban indítunk. Az aktuális jelentkezési
határidőt keresse honlapunkon!

A PROGRAM MODULJAI

A program az OKJ-s követelményeknek megfelelően 5 modulból áll, az ütemezés
választott módozatnak megfelelően alakul:
FEBI KLASSZIK MODULOK

KONZULTÁCIÓ
IDŐTARTAMA

ÜTEMEZÉS

Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése

1 nap

Pénzügyi elemzés

3 nap

Bankszakmai ismeretek

2 nap

Hitelügyletek

2 nap

Pénzügyi és befektetési ismeretek

3 nap

3. félév

KONZULTÁCIÓ
IDŐTARTAMA

ÜTEMEZÉS

FEBI INTENZÍV MODULOK
Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése

0,5 nap

Pénzügyi elemzés

1,5 nap

Bankszakmai ismeretek

1 nap

Hitelügyletek

1 nap

Pénzügyi és befektetési ismeretek

2 nap

1. félév

2. félév

1. félév

2. félév

A záróvizsgára felkészítő konzultációt (1 nap) mindkét esetben a komplex vizsga
időpontjához igazítva tartjuk.
A szakmai előképzettség beszámítására van lehetőség, amelynek eredményeképpen Ön felmentést kaphat az egyes modulok teljesítése alól. (Kérjen részletes felvilágosítást!)

A VIZSGARENDSZER
Valamennyi modul sikeres belső vizsgáját követően megkapja a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai tanúsítványát.
Gazdasági-pénzügyi
környezet elemzése

VIZSGA

Pénzügyi elemzés

VIZSGA

Bankszakmai
ismeretek

VIZSGA

Hitelügyletek

VIZSGA

Pénzügyi és
befektetési ismeretek

VIZSGA

MAGYAR
BANKSZÖVETSÉG
TANÚSÍTVÁNYA

ZÁRÓVIZSGA
Szakképesített bankreferens szakképesítés-ráépülést (OKJ 55 343 02)
az szerezhet, aki a program komplex
szakmai záróvizsgáját teljesíti, melynek időpontja és szerkezete az NGM
előírásait követi.
A záróvizsga célja, hogy Ön a vizsga alkalmával bizonyságot tegyen a
pénzpiaci, banküzemi és általános
pénzügyi kérdésekben való jártasságáról, az összefüggések és elméleti
ismeretek gyakorlati alkalmazási képességéről.
A záróvizsgára felkészítő konzultáció
keretében felkészülhet a szóbeli és
gyakorlati (szituációs) vizsgahelyzetre,
a hatékony vizsgázás technikáira, választ kaphat a záróvizsgával kapcsolatos kérdéseire.

OKJ VIZSGA

SZAKKÉPESÍTETT
BANKREFERENS
BIZONYÍTVÁNY
OKJ 55 343 02

TANDÍJ

A modulár tartalmazza:
»»az elektronikus
távoktatási
tananyagot

75 000 Ft
/ modul

»»a belső írásbeli vizsgát egy alkalommal
»»a konzultáció(k)
részvételi díját
Szakmai záróvizsga díja

57 500 Ft

A fenti összegek ÁFA-mentesek, mivel
a program szerepel az Országos Képzési Jegyzékben (a program nyilvántartásba vételi száma: E-000581/2014/
A001). A szakmai záróvizsga előtt külön díjfizetés nélkül részt vehet a vizsgafelkészítő konzultáción.

JELENTKEZÉS

A BANKÁRKÉPZŐ

A www.bankarkepzo.hu oldalon feltűntetett programokra történő regisztrációjával

A Nemzetközi Bankárképző Központ
Zrt., Közép-Kelet-Európa első bankárképző intézménye 1988-ban jött létre.

»»Ön elfogadja a Bankárképző
általános szerződési feltételeit és
adatkezelési tájékoztatóját is;
»»valamint tudomásul veszi, hogy a
jelentkezés egyben kötelezettséget
is jelent a képzés díjának – egészben vagy részletekben történő
kifizetésére.
A képzési díjról a Bankárképző a jelentkezés elfogadását követőn proforma számlát állít ki, majd a díj beérkezését vagy a képzés elindulását
követően számlát küld. A képzési díjat a Bankárképző MKB Zrt-nél vezetett 10300002-20100542-00003285
számlájára kell átutalással befizetni.

OKTATÁS
Az intézmény közel 30 éves fennállása során több mint 100 000 hallgatót
oktatott, köztük a hazai bankszakma
több elismert képviselőjét is. Folyamatosan bővülő oktatási profiljában
a speciális, bankszakmai tanfolyamok
mellett hazai és nemzetközileg akkreditált szakképesítést nyújtó és diplomát adó programok találhatók.
TANÁCSADÁS
Az oktatási tevékenység mellett a
Bankárképző Magyarország vezető
banki tanácsadója, mely specializáltan
üzleti, kockázatkezelési megoldásokat
nyújt ügyfelei számára.

HELYSZÍN

ELÉRHETŐSÉGEK

A konzultációk, a belső vizsgák és a
szakmai záróvizsga helyszíne a Bankárképző.

PROGRAMVEZETŐ
Mayer-Timári Júlia
jmayer@bankarkepzo.hu
PROGRAMSZERVEZŐ
Regős Teréz
tregos@bankarkepzo.hu
+361 224 0714

