
FEBI-Online

SZEREZZEN ELISMERT VÉGZETTSÉGET!

NÖVELJE KARRIERKILÁTÁSAIT VELÜNK!

A Bankárképző meghatározó bankszakmai képzése a FEBI, melyet az
elmúlt 30 évben több mint 10 000 bankos kolléga teljesített sikeresen. 
Ez a múlt adja a FEBI széleskörű elismertségének gerincét. 

FEBI-végzettség birtokában nemcsak a jogszabályi előírásoknak tesz
eleget, hanem rendelkezik mindazokkal a bankszakmai, hitelezési és
befektetési készségekkel, melyek szükségesek a szakmai előmene-
telhez. Alkalmassá válik kisebb szervezeti egységek vezetésére, vállalati
ügyfelek kezelésére és prémiumbanki üzletági feladatok ellátására is.

Végzőseink visszajelzései alapján a sikeres vizsgát követő egy éven belül
sikerrel pályáztak meg magasabb banki pozíciót. 

A Magyar Bankszövetség
Bankszakmai Tanúsítványára

felkészítő képzés

FEBI – a következő lépcsőfok a karrierjében 

https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/e-learning/febi?utm_source=Factsheet_FEBIprogramful_221216&utm_medium=Factsheet_FEBIprogramful_221216&utm_id=Factsheet_FEBIprogramful_221216
https://www.bankarkepzo.hu/index.php/hu/oktatas/e-learning/febi?utm_source=Factsheet_FEBIprogramful_221216&utm_medium=Factsheet_FEBIprogramful_221216&utm_id=Factsheet_FEBIprogramful_221216
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Gazdasági-pénzügyi környezet 

Számvitel

Bankszakma

Pénzügy és
befektetés

Hitelezés 

(piaci összefüggések, gazdasági folyamatok) 

(pénzügyi elemzés,
vállalati ügyfelek
beszámolói)

(ügyfelek, termékek, üzletágak,
piaci kitekintés, trendek,
banki összefüggések) 

(termékek, folyamatok,
ügyfélelemzés,

kockázatkezelés)

(kötvény, részvény, tőzsde,
befektetési alapok,
pénzügyi tervezés)

Átlátja a hitelezési folyamatok minden lépését 
Vállalati ügyfelek számára magabiztos fellépéssel ad tanácsot 
Önállóan és magabiztosan irányít kisebb szervezeti egységet 
Felettesei számára szervezeti egységét képviselni tudja,
szakmai beszélgetésekben aktívan részt vesz 
Átlátja a banki kockázatok természetét, így a kockázatkezelési
területekkel érdemi együttműködésre képes
Környezetében felmerülő banki folyamatok hatékonyságának
javítására önállóan fogalmaz meg javaslatokat 
Érti a befektetési termékek természetét és kockázatát 
Eligazodik a pénzügyi piacok termékei között 
Váratlan helyzetben átlátja az összefüggéseket és megoldási
javaslatot ad

MEGSZEREZHETŐ KÉSZSÉGEK 

TEMATIKA



„A Bankárképző programja mellett döntöttem. Hiszen a
korábbi visszajelzések is meggyőztek, miszerint nagyon jó
módszereket alkalmaznak a bankárképzős oktatók és így

még könnyebben megszerezhetjük azt a tudást, ami a további
munkánk során előnyt fog jelenteni számunkra.”

„Az oktatások során az elméletek mellett a gyakorlati dolgok is
előtérbe kerültek, így az érdeklődésemet és a figyelmemet is végig

fenntartotta az adott oktató.”

„A videóanyagok mellett az online gyakorló tesztsorok is sokat adtak
hozzá az eredményeim eléréséhez, az elsajátított tudásomat is

vissza tudtam mérni, láttam, hol tartok a felkészülésben.”

„Az elhelyezkedésemnél úgy érzem, nagy előnyöm volt,
hogy megszereztem a FEBI bizonyítványt. Több ajánlatot is kaptam,

amiből tudtam választani; mivel a FEBI végzettséget szinte
mindenhol elismerik és értékelik.”

VÉGZETT HALLGATÓINK TOLLÁBÓL 

"A FEBI-végzettség önbizalmat ad az embernek, ami a
munkavégzés során is erőt ad egy-egy nehezebb helyzetben,

vagy álláspályázat esetén."

„A FEBI nagyon erős alapokat adott, amit a bankszektor összes
olyan területén alkalmazni tudtam és a mai napig tudok is,

amellyel munkám során kapcsolatba kerültem.”
 



A videóanyagokat és az írásos tananyagokat is a Bankárképző
fejlesztette, csakúgy mint a gyakorló teszteket, így minden
adott, hogy sikeresen felkészüljön a vizsgákra. 

Oktatóink a mély szakmai tartalmakat is úgy magyarázzák el, hogy a
résztvevők megértsék azokat.

Olyan képzésen vehet részt, ahol nem „történelmet” oktatunk, hanem a
jelent. A tananyagainkat a szabályozói változásoknak és a piaci trendeknek
megfelelően folyamatosan fejlesztjük.

FRISS ISMERETEK

ÉRTHETŐ TARTALOM

SAJÁT FEJLESZTÁSÚ TANANYAGOK

MUNKA MELLETT VÉGEZHETŐ 

100% ONLINE, MÉGSEM MAGÁNYOSAN

A Bankárképző szervezői elérhetőek, gyors és hatékony segítséget adnak,
akár egy help-desk. Oktatóinkat is bátran keresheti emailen. A
vizsgafelkészítő interaktív, videó-meetingen keresztüli alkalom. 

MAGABIZTOSSÁGOT AD

Legyen szó ügyfélkapcsolatról vagy a bankon belüli feladatokról, a FEBI-n
szerzett készségek birtokában sokkal magabiztosabban látja el az Önre
bízottakat. Mindezt ügyfélelégedettségben és a kollégái elismerésében is
érezni fogja. 

FELETTESEI ÉPÍTHETNEK ÖNRE 

Kiigazodik a banki eredménykimutatásban, megismeri a fő eredményességi
és tőkemegfelelési mutatókat. Megismeri a termékek jövedelmezőség
számításának fő lépéseit és a banki kontrolling alapjait. 

BANKI BESZÁMOLÓK ÉRTELMEZÉSE

BEFEKTETÉSI KÉSZSÉGEK 

A FEBI-végzettség elismertégére építve felettesei tudni fogják, hogy milyen
komolyabb szakmai feladatokat bízhatnak Önre.  

Mögé nézünk a befektetési alapok működésének. Mélyebbről megismeri a
hozam-kockázat összefüggéseket. Megismeri a portfólióképzés lehetőségeit.
Gyakorlati feladatokban kötvénypiaci és részvénypiaci folyamatokat, tőzsdei
árfolyamokat is áttekintünk. Ügyfelének személyes pénzügyi tervet készít,
elmagyarázza, kivitelezésben folyamatosan támogatja.
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Az e-learningben elérhető anyagokat önálló tempóban sajátíthatja el. Az
online vizsgafelkészítőt és az online vizsgát munkaidőn kívüli időpontban
tartjuk.



Épp annyi számvitelt oktatunk, ami szükséges a vállalati ügyfél
működésének, eredményeinek megértéséhez és elemzéséhez. Át fogja látni
a mérleg felépítését, látni fogja miből mennyi eredménye származik a
cégnek. Képes lesz önállóan hitelelőterjesztést készíteni. Ismeri az
alkalmazható biztosítékok körét, a biztosíték bevonásának jogi lehetőségeit. 

KOCKÁZATKEZELÉS

12 HÓNAP ALATT ELVÉGEZHETŐ

Érteni fogja a banki kockázatkezelés célját és eszközeit, így a
bankon belüli kockázatkezelési folyamatokat hatékonyan tudja
támogatni, legyen szó működési kockázatról vagy
hitelkockázatról.

VÁLLALATI ÜGYFELEK KEZELÉSE KÖNNYEBBÉ VÁLIK 

A modulok, beleértve a vizsgákat is, 12 hónapot ölelnek át. Amennyiben
megcsúszna a tanulással, további 6 hónap alatt pótolhatja azokat. 

MODULONKÉNTI VIZSGÁK 

Témakörönként (modulonként) vizsgázva sokkal fókuszáltabb a felkészülés,
ennek is köszönhető a magas a sikerességi arány a vizsgákon. 

A következő lépcsőfok az Ön
karrierjében! 

A bankszakmában szerzett tapasztalat előnyös, ugyanakkor
nem elvárás.

Odafigyelésünknek, törődésünknek köszönhetően a résztvevők 85-90%-a
sikeresen elvégzi a képzést. Ha nehézséget okoz a valamely tananyag, vagy
az élet szólt közbe: oktatóink és szervezőink igyekeznek megtalálni a
résztvevő számára ideális megoldást. 

A modul díja tartalmazza az írott és a videós tananyagot, a konzultáció
részvételi díját, a vizsgadíjat, a bizonyítvány kiállításának díját. Nem fogják
meglepetések érni, az árban tényleg minden benne van.

ALACSONY LEMORZSOLÓDÁS 
 

NINCS BEMENETI KÖVETELMÉNY

NINCSENEK REJTETT KÖLTSÉGEK

FEBI
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