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I. TANULMÁNYI SZABÁLYZAT

1. A program leírása
A Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. (a továbbiakban Bankárképző vagy intézmény) Szakképesített
Bankreferens szakképesítés-ráépülést (OKJ 55 343 02) nyújtó FEBI Programja (a továbbiakban
Program) távoktatáson alapuló bankszakmai program. A Bankárképző a Programot saját képzési
programja alapján, iskolarendszeren kívüli, nem támogatott, a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam
által elismert Szakképesített bankreferens szakképesítés-ráépülés megszerzésére irányuló szakmai
képzésként nyújtja.
A Program nyilvántartásba vételi száma: E-000581/2014/A001.
A programot sikerrel elvégzők a 12/2013. (III.28.) NGM rendeletben1 (a továbbiakban Rendelet) alapján
államilag elismert, Szakképesített bankreferens szakképesítés-ráépülést (OKJ 55 343 02) szereznek.
A Rendelet értelmében a szakképesített bankreferens a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások
meghatározott területein – például vállalati üzletág, lakossági üzletág, befektetési üzletág, treasury –
alkalmas érdemi ügyintézőként és középvezetői feladatok ellátására.
A Program célja:
•

olyan bankszakemberek képzése, akik általános gazdasági műveltségük és elmélyült bankszakmai
ismeretük révén képesek munkájukat magas színvonalon naprakészen elvégezni;

•

rálátást biztosítani a mindennapi bankügyek működésére, a bankszakmai tevékenységre, valamint
az egyes banki, illetve pénzügyi termékek működésére;

•

a program az iskolarendszeren kívüli képzésben megszerezhető képesítést biztosít olyan
tematikával, amely a bankok, pénzügyi intézmények igényei alapján, szakmai felügyeletük és
támogatásuk mellett jött létre.

2. Jelentkezés, felvétel
A programon való részvételhez felvételi vizsgát nem kell tenni. A Bankárképző honlapján teszi közzé a
programra vonatkozó információkat, a jelentkezési feltételeket: jelentkezési határidőt és a jelentkezési
lapot.
A programon azok vehetnek részt, akik megfelelnek a Rendelet szerinti bemeneti követelményeknek (lásd:
Rendelet, és a www.bankarkepzo.hu oldal). A bemeneti feltételeknek való megfelelést hitelt érdemlőn
(végzettséget igazoló okirat eredeti példányának bemutatásával, a gyakorlati idő munkáltató általi
igazolásával) kell bemutatni. Az eredeti okiratokról a képző intézmény másolatot készít.
A programra a honlapon keresztül online módon lehet jelentkezni, kivételes esetben a nyomtatott
jelentkezési lap postai úton, emailen vagy faxon is megküldhető a Bankárképző részére. A Programon részt

12/2013. (III. 28.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról, valamint egyes, szakmai és
vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről – ezen belül: a 199. sorszámú
Szakképesített bankreferens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye
1
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vevő hallgató tudomásul veszi és elfogadja a Bankárképző honlapján közzétett Általános szerződési
feltételeket, az adatvédelmi tájékoztatót és a hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat feltételeit, amelyet
a Felnőttképzési Szerződés megkötésével igazol.
3. Tanulmányi kedvezmények
A hallgatót az 2012/I. tv (Munka Törvénykönyve) alapján – amennyiben munkáltatójával tanulmányi
szerződést köt – az abban foglaltak szerinti tanulmányi kedvezmények illetik meg.
4. A Program időtartama
A Program időtartama maximálisan 4 év, azaz a beiratkozástól számított négy éven belül kell a szakmai
vizsgakövetelményeknek eleget tenni. A jogszabályi feltételek, a Program Rendeletben meghatározott
szakmai és vizsgakövetelményének változása esetén a Program időtartama ennél rövidebb is lehet. A
Bankárképző a jogszabályi feltételek változásáról a hallgatót elektronikus üzenetben és/vagy a honlapján
keresztül tájékoztatja.
Rendkívüli és indokolt esetben – amennyiben erre a jogszabály lehetőséget biztosít – a résztvevő írásbeli
kérelme alapján a Bankárképző Tanulmányi- és Szakképzési Bizottsága dönt a szakmai
vizsgakövetelmények teljesítésére rendelkezésre álló időtartam meghosszabbításáról.
5. A Program felépítése, időbeosztása
A Program során a hallgatók modulrendszerű, távoktatásos képzésben vesznek részt. A Program tervezett
időbeosztását az intézmény a hallgató rendelkezésére bocsátja a beiratkozáskor. Tanulmányi időszak
minden évben szeptember -június időszakban van.
A Program időbeosztása határozza meg a modulok sorrendjét. A Program moduljainak oktatási rendjét a
szabályzat következő pontja tartalmazza, a vizsgarendet pedig a szabályzat II. fejezete határozza meg
részletesen.
Jelen szabályzat II/A. pontjában meghatározott írásbeli vizsgák bármelyikének eredményétől függetlenül a
résztvevő felveheti a következő modult.
6. Oktatási rendszer
6.1. Távoktatás
A program távoktatásra, azaz otthoni, önálló vizsgafelkészülésre épül a Bankárképző által modulonként
biztosított tananyagok alapján.
A távoktatáson alapuló egyéni vizsgafelkészülés mellett szakmai konzultációkat tartunk.
A konzultációkra szombati napokon kerül sor.
A konzultációkról a megengedett hiányzás mértékét a felnőttképzési szerződés tartalmazza. A
megengedettnél több hiányzás esetén a hallgató a képzésből kizárható.
6.2. E-learning felület
A képzési programban a Bankárképző egy, a résztvevő számára jelszóval védetten hozzáférhető módon
biztosítja a hozzáférést a program valamennyi képzési anyagához, a program előrehaladásához
illeszkedve.
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6.3 A képzés megkezdése
A képzés kezdő időpontja az első konzultáció időpontja vagy az e-learning felülethez történő hozzáférési
jogosultság megnyílta.
6.4. A képzés befejezése
A képzés befejezésének időpontja az utolsó konzultációs időpontja és az utolsó modult lezáró vizsga napja
közül az, amelyik időben később esedékes.
6.5. A Program moduljai és a konzultációk száma
Konzultációs alkalmak száma

Klasszik képzési
program

Intenzív képzési
program

elemzési

1 nap

0,5 nap

ismeretek

3 nap

2 nap

Pénzügyi elemzés feladatai

3 nap

1,5 nap

Bankszakmai ismeretek alkalmazása

2 nap

1 nap

Hitelügyletek megvalósításának feladatai

2 nap

1 nap

Vizsgafelkészítő konzultáció

1 nap

1 nap

7*45 perc

8*45 perc

Modul megnevezése
Gazdasági-pénzügyi
feladatai
Pénzügyi
és
alkalmazása

környezet

befektetési

Konzultáció időtartama
6.6. Konzultáció elmaradása

Ha bármely konzultációs vagy kiegészítő konzultációs alkalom a Bankárképző hibájából marad el, úgy az
intézmény másik alkalmat ajánl fel a konzultációra.
7. Felmentés, hozott tudás beszámítása
A hallgató korábbi igazolt képesítései alapján kérheti meghatározott moduloknál a hozott tudás
beszámítása miatti felmentését, amelyet az Intézmény elbírál, és az igazolások vagy tudásszint-felmérő
alapján felmentést ad a modulok látogatása és a modult záró írásbeli vizsgák letétele alól. Lásd bővebben:
II.A.14. pont alatt!
8. Tandíjfizetés
8.1. Díjak
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 elektronikus üzenetben és/vagy a honlapján keresztül tájékoztatja.
A programra való jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után.
A modulok tandíja az alábbiakat tartalmazza modulonként:
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• regisztrációs díjat
• e-learning-rendszerbe történő regisztráció és hozzáférés díját
• modul tananyagát elektronikus formában
• a konzultáción való részvétel díját
• a konzultációt támogató tananyagokat elektronikus formában
• adminisztrációs- és postaköltséget.
A Magyar Bankszövetség FEBI Tanúsítványának megszerzéséhez szükséges írásbeli vizsga minden
modulból az első alkalommal díjmentes azon résztvevő számára, aki a modul díját teljes mértékben
befizette.

A szakmai komplex vizsga díja tartalmazza:
•
•
•
•

regisztrációs díjat
írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgadíját
adminisztrációs költséget
bizonyítvány kiállításának díját

8.2. Díjak esedékessége
A tandíj befizetése modulonként történik. A Bankárképző honlapján közzéteszi az esetleges kedvezményes
díjfizetéssel történő jelentkezési feltételeket.
Az esetleges javító- vagy pótlóvizsgadíjak a vizsgaalkalmak előtt esedékesek. Megismételt belső írásbeli
vizsgák vagy szakmai vizsga esetén az adott évben érvényes, a vizsga jellegének megfelelő pótlóvizsgavagy javítóvizsgadíjat kell a hallgatónak a pótvizsgát megelőzően befizetni.
A komplex szakmai vizsga díját a jelentkezés időpontjáig kell megfizetni. A díjfizetés banki átutalással
kivételes esetben készpénzzel teljesíthető.
8.3. Lemondási feltételek
A képzési program esetében a Bankárképző a törvényi előírások szerinti elállási jogot biztosítja a
jelentkezők részére: így a résztvevő jogosult a felnőttképzési szerződéstől a képzés megkezdését
megelőzően legalább 3 nappal, írásbeli nyilatkozattal elállni, Ebben az esetben a már befizetett képzési díj
25 000 Ft adminisztrációs költséggel (bánatpénz) csökkentett összegben visszafizetésre kerül, be nem
fizetett képzési díj esetén 25 000 Ft adminisztrációs költség (bánatpénz) kerül kiszámlázásra amelyet a
jelentkező a számlában megállapított határidőben megfizetni köteles.
A képzés megkezdését követően, a képzésből történő kimaradás esetén a már megkezdett modulok díja
nem igényelhető vissza. Ha a résztvevő a díjat még nem fizette meg, akkor a megkezdett modul(ok) díja(i)
kiszámlázásra kerül(nek), és a jelentkező köteles a számlában megállapított határidőben megfizetni azt a
Bankárképző részére.
9. A tanulmányok megszakítása
A 4. pontban meghatározott időszakon belül a tanulmányok bármikor megszakíthatók a Bankárképzőhöz
intézett írásbeli nyilatkozattal. A tanulmányok újrakezdésére csak képzési félév elején kerülhet sor. A
tanulmányok újrakezdése esetén azonban a tanulmányi és vizsgafeltételek, valamint a tandíj mértéke
megváltozhatnak és minden hallgatóra a tanulmányok folytatásakor aktuálisan érvényes feltételek
vonatkoznak.
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Bármely modul írásbeli vizsgájának sikertelensége nem jelenti a tanulmányok megszakítását, a hallgató
folytathatja tanulmányait a következő modul felvételével, a sikertelen vizsgát a rendelkezésre álló
tanulmányi időben bármikor lehet pótolni.
A tanulmányok végleges megszakítása esetén a hallgató köteles e szándékát írásban az intézménynek
bejelenteni. A már megkezdett modulok díját nem áll módunkban visszatéríteni. A tanulmányok
megszakítását írásban jelző hallgató részére a még meg nem kezdett modul díja nem kerül kiszámlázásra.
10. Hallgatói Információ
A Bankárképző a honlapján (www.bankarkepzo.hu) valamint az e-learning felületen a tanulmányokkal
kapcsolatos aktuális információkat tekinthetik meg a hallgatók.

II. VIZSGASZABÁLYZAT
A./ Magyar Bankszövetség FEBI Tanúsítványát megalapozó vizsgák
Az a hallgató, aki valamennyi modulból sikeres, az adott modult lezáró, írásbeli vizsgát tett, a Magyar
Bankszövetség FEBI Tanúsítványát szerzi meg.
1. Írásbeli vizsga
Írásbeli vizsgára az a jelölt bocsátható, aki
a./ a Bankárképző regisztrált, kódszámmal rendelkező hallgatója,
b./ az Intézmény által meghatározott követelményeket teljesítette,
c./ a vizsgára a megadott formában és határidőben jelentkezett,
d./ az egyes modulok és vizsgák (pótvizsgák) díját befizette
2. A vizsga tárgyai és időtartama
Modul megnevezése
Gazdasági-pénzügyi
feladatai
Pénzügyi
és
alkalmazása

környezet

befektetési

Vizsga időtartama
elemzési

75 perc

ismeretek

90 perc

Pénzügyi elemzés feladatai

90 perc

Bankszakmai ismeretek alkalmazása

75 perc

Hitelügyletek megvalósításának feladatai

75 perc

3. A vizsga formája
Modulonként írásbeli feleletválasztós tesztvizsga, amely 50 kérdésből áll.
4. Vizsgakövetelmények
A Bankárképző által modulonként biztosított tananyag teljes terjedelmében.
5. A vizsga értékelése
A megfelelt minősítéshez tantárgyanként legalább 60 %-os eredmény elérése szükséges.
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A vizsgadolgozatok javítása számítógépes program segítségével történik. A javítást az adatfelvitelt
végző javító-biztostól független személy ellenőrzi.
6. A vizsgasorrend
Az írásbeli vizsgák sorrendje nem kötött, de a Program időbeli ütemezésében szereplő írásbeli
vizsgasorrend az írásbeli vizsgák ajánlott sorrendjét jelenti.
7. 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 modul
vizsgájára legalább 8 hallgató jelentkezett.
Vizsgaidőszak a modulok végét követő időszakban van. A Bankárképző ezen időszakokon belül jelöli ki
az adott tantárgyak írásbeli vizsgaidőpontját. Írásbeli vizsgák munkanapokon délutáni (16.00-t követő)
vagy hétvégi időpontokban lehetnek.
8. Jelentkezés a vizsgára
Minden írásbeli vizsgára elektronikusan kell jelentkezni az Intézmény által megjelölt időpontig. Vizsgára
csak abból a modulból lehet jelentkezni, amelyre vonatkozóan az 1. pontban meghatározott feltételek
fennállnak.
9. Értesítés a vizsga időpontjáról és helyszínéről
A vizsgák időpontjairól a Bankárképző elektronikus levélben értesíti a vizsgázókat.
10. Vizsgáról történő távollét igazolása
A vizsgára jelentkezett hallgató a vizsga időpontját megelőzően legalább 3 munkanappal mondhatja le
írásban a programszervezőnél a vizsgán való részvételt következmények nélkül. 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 megelőzően orvosi igazolást nyújt be a távollét igazolására (e-mailen küldött orvosi igazolás
esetén az igazolás eredeti példányát is elküldi a vizsgát követő 7 napon belül).
A vizsgára jelentkezett hallgató vizsgája - sikertelennek minősül abban az esetben, ha nem jelent meg
és orvosi igazolást sem nyújtott be határidőre. A sikertelen vizsga 3500 Ft-os adminisztrációs díj
megfizetése mellett, új vizsgajelentkezéssel a későbbi vizsgaidőszakokban tehető le. A vizsgadíját nem
kell ismételten megfizetnie, mindössze az adminisztrációs díjat.
11. A vizsga lebonyolítása
A Program 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 - arra alkalmas okirattal kell igazolnia. Ismételt (pót)vizsga esetén az pótvizsga díj befizetésének tényét is igazolni kell a vizsga
megkezdése előtt. A vizsga a kihirdetett időpontban kezdődik, a később érkezők – saját döntésük alapján
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– 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 vizsgasor szigorúan titkos, amelyet a vizsga megkezdésekor ad át a vizsgabiztos a
vizsgára vonatkozó általános tájékoztatóval együtt a vizsgázónak. A vizsgasor megoldási lapból és a
feleletválasztós tesztkérdésekből áll. Értékelésre a megoldási lapon kérdésenként egyértelműen
megjelölt válaszok kerülnek. A megoldási lapon bejelölt válasz utólagos javítására csak a vizsgázó és a
vizsgabiztos együttes aláírásával kerülhet sor. A feleletválasztós kérdéseket és megoldási sort
együttesen kell a vizsga végén leadni.
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.
12. A vizsga eredményéről történő értesítés
Az Intézmény a vizsgaeredményt a Hallgatói Információs felületen teszi közzé vizsgázónként a vizsgát
követő egy héten belül. A vizsga eredménye az Intézmény előterében megtekinthető az azonosító
kódszám alapján.
A helyesen kitöltött tesztsor a vizsgát követő 6. naptól egy hónapig az Intézményben – előzetes
egyeztetést követően – megtekinthető. A vizsgázó saját vizsgadolgozata ugyanezen időszakban a
programszervezővel előzetesen egyeztetett időpontban tekinthető meg. A vizsgasort a megtekintésre
rendelkezésre bocsátott helyről elvinni, azt vagy bármely részét bármilyen módon másolni szigorúan
tilos!
13. Sikertelen vizsga pótlása
Amennyiben a vizsgázó nem érte el a megfelelt minősítéshez szükséges eredményt, a vizsga sikertelen.
Sikertelen vizsga a vizsgadíj ismételt megfizetése mellett, új vizsgajelentkezéssel a későbbi
vizsgaidőszakokban ismételhető meg. Modulonként az vizsgák száma nem korlátozott.
14. Egyes vizsgarészek alóli felmentés
Felmentést / hozott tudás beszámítását a Programra történő jelentkezéskor, de legkésőbb az adott
modul tandíj befizetési határidejéig lehet igényelni, amennyiben hitelt érdemlően igazolja az adott modul
szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelő teljesítését. A felmentésre irányuló kérelmet a
Bankárképző Tanulmányi- és Szakképzési Bizottságához (továbbiakban: Bizottság) kell benyújtani a
jelentkezési lappal, a bizonyítvány(ok) (oklevél, index, igazolás stb.) másolatával, valamint a felmentés
alapjául szolgáló tantárgy(ak) részletes tantárgyi programjával és vizsgakövetelményeivel egyidejűleg.
A felmentésre irányuló kérelemről a Bizottság a kérelem kézhezvételét követő 8 munkanapon belül dönt
és a döntés eredményéről haladéktalanul írásban értesíti a hallgatót.
Felmentés esetén a következő modul csak a Program ütemezésében rögzített tanulmányi időszakban
vehető fel.
Bankszakmai ismeretek alkalmazása, Pénzügyi és befektetési ismeretek alkalmazása, Hitelügyletek
megvalósításának feladatai modulok teljesítése alól felmentés csak akkor kérhető, ha a résztvevő
azonos OKJ-s szabályozás mellett teljesítette korábban ezen modulokat.
15. A Tanúsítvány
A 2. pontban felsorolt írásbeli vizsgákat sikeresen teljesítők megkapják a Magyar Bankszövetség FEBI
Tanúsítványát. A tanúsítvány átvétel helyéről és idejéről a programszervező küld értesítést a
hallgatóknak.
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B./ Komplex szakmai vizsga
A szakmai vizsga szervezésével és lebonyolításával kapcsolatosan a mindenkor hatályos Rendelet
illetve a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól az irányadó.
1. Szakmai vizsgára bocsátható az a jelölt, aki
a./ a szakmai vizsgára a megadott formában és határidőben jelentkezett,
b./ a Bankárképző regisztrált, kódszámmal rendelkező hallgatója és bemutatta a szakképesítéshez
előírt bemeneti követelményeket tanúsító okiratot / igazolást,
c./ a Magyar Bankszövetség FEBI Tanúsítványával rendelkezik, vagy ennek hiányában hitelt
érdemlően igazolja a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiben rögzített modulzáró
vizsgák teljesítését,
d./ a szakmai vizsgadíj befizetésének tényét bizonylattal igazolja,
e./ a kontaktórákon való részvételi követelményeket teljesítette.
2. Szakmai vizsga moduljai, részei és formája
Szakmai vizsgát a Bankárképző abban az esetben szervez egy vizsgaidőszakban, ha arra legalább 8
hallgató jelentkezett.
A vizsgázónak a komplex szakmai vizsgán a Rendeletnek megfelelően vizsgát kell tennie, melynek
vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
Vizsgatevékenység
Vizsgafeladat
A vizsgafeladat A vizsgafeladat aránya (súlya
megnevezése
megnevezése
időtartama
a végső érdemjegyben)
Gyakorlati
vizsgatevékenység

Pénzügyi
tervezés,
tanácsadás

Központi
írásbeli Pénzügyi
vizsgatevékenység
befektetési
ismeretek

Szóbeli
vizsgatevékenység

5 perc felkészülés A vizsgafeladat aránya: 20%
+
15
perc
válaszadás
és 75 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

Hitelügyletek

75 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

Bankszakmai
ismeretek

30 perc

A vizsgafeladat aránya: 10%

Bankszakmai
ismeretek
hitelügyletek

20
perc A vizsgafeladat aránya: 30%
és felkészülés + 20
perc válaszadás
Összesen: 100%

Minden írásbeli vizsga teljesítése a vizsgaszervezésért felelős állami szerv által kiadott feladatlap
megoldásával történik.
A szóbeli vizsgán az adott modul ismeretanyagának átfogó számonkérése
vizsgaszervezésért felelős állami szerv által kiadott szóbeli tételsor alapján.

történik

a
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A gyakorlati vizsga a vizsgaszervezésért felelős állami szerv által kiadott gyakorlati tételsor alapján
történik.
Az Intézmény tájékoztatja a résztvevőt, hogy az aktuális vizsgatételek elérhetők az NGM honlapján
(http://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/szobeli-tetelsorok-a-27-2012-viii-27-ngm-rendelet-szerint) .
3. Szakmai vizsga követelményei
Az egyes modulokban minimálisan elvárt szakmai ismereteket a szakképesítés Rendeletben részletezett
szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza. Ezen követelményeknek felelnek meg a Bankárképző által
a Program során biztosított tananyagok.
4. Vizsgaidőszak
Szakmai vizsga a hivatalos, iskolarendszeren kívüli szakképesítésre vonatkozó vizsganaptárhoz
igazodva tehető. A vizsganaptár megtekinthető a vizsgaszervezésért felelős állami szerv honlapján.
A Bankárképző az aktuális vizsganaptár megjelenését követően elektronikus levélben tájékoztatja a
hallgatókat a vizsgaidőpontokról.
Az írásbeli vizsgák időpontja a vizsganaptárban meghatározott vizsganap. A szakmai vizsgán az írásbeli
vizsgák sorrendje a vizsganaptár által rögzített. Szóbeli vizsga időpontját a Bankárképző határozza meg.
A szóbeli vizsga az írásbeli vizsgaidőpontot követően 30 napon belül kerül megszervezésre. A vizsgák
hétköznap délelőtt és délután vannak Budapesten.
5. Jelentkezés szakmai vizsgára
A szakmai vizsgára írásban – az erre megadott jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével - kell jelentkezni,
a megadott jelentkezési határidőig (az első vizsgatevékenységet megelőző 50. munkanapig) a
jelentkezési lap benyújtásával.
6. Értesítés a szakmai vizsga időpontjáról és helyszínéről
Az Intézmény a szakmai vizsga pontos időpontjáról és helyéről, vizsgarendről és a szakmai vizsgával
kapcsolatos egyéb tudnivalókról a vizsgát megelőzően legalább 30 nappal írásban értesítést küld a
jelentkezők részére.
7. A szakmai vizsgáról történő távollét igazolása
A szakmai vizsga megkezdését megelőző 20. munkanap 16. óráig a Bankárképzőhöz beérkezett
szakmai vizsgáról való lemondást egyértelműen rögzítő levél, fax vagy e-mail alapján a vizsgán való
részvétel indoklás nélkül lemondható. A befizetett vizsgadíjat nem áll módunkban visszautalni, de a
vizsgázási lehetőség a következő vizsgaidőszakra továbbvihető külön díj megfizetése nélkül. Ezt követő
lemondást nem áll módunkban elfogadni! Megjelenés hiányában a szakmai vizsga sikertelennek minősül
és csak a vizsgadíj ismételt befizetése esetén ismételhető meg.
Amennyiben a vizsgázó igazolható betegség miatt nem tudott a vizsgán megjelenni és ezt a tényt
legkésőbb az írásbeli, illetve a szóbeli és gyakorlati vizsga kezdési időpontjáig hitelt érdemlően orvosi
igazolással igazolja, és azt nyomon követhető módon (pl. faxon, emailen, futárral) eljuttatja a
programszervező részére, akkor adminisztrációs díj megfizetése mellett, új vizsgajelentkezéssel a
későbbi vizsgaidőszakokban tehet pótló vizsgát. Az adminisztrációs díj az aktuális komplex szakmai
vizsgaíj 50%-a.
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8. A szakmai vizsga lebonyolítása
A szakmai vizsga nem nyilvános, a vizsgahelyiségben csak az oda beosztott vizsgázók, a
vizsgabizottság, az intézmény képviselői, valamint írásbeli vizsgatevékenység esetén a vizsgafelügyelő,
szóbeli vizsgatevékenység esetén a jegyző tartózkodhatnak.
A szakmai vizsga minden részén a hallgatónak személyazonosságát, az előképzettségét, és – felmentés
esetén – a felmentésről szóló jogosultságot igazolnia kell.
Az írásbeli vizsgatevékenység esetében a vizsgasor szigorúan titkos, amelyet a vizsga
megkezdésekor ad át a vizsgafelügyelő a vizsgára vonatkozó általános tájékoztatóval együtt a
vizsgázónak. A vizsgasor minden részét együttesen kell az írásbeli vizsgatevékenység befejeztével a
hallgatónak leadni. A Bankárképző az írásbeli vizsgatevékenység eredményéről a vizsgázót elektronikus
üzenetben értesítési az írásbeli vizsgát követő egy héten belül.
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység során – a kihúzott tételek számától függetlenül – egy
alkalommal póttételt húzhat. A póttétel választás tényét az érintett szóbeli vizsgafeladat megjelölésével
fel kell tüntetni a vizsgaösszesítő íven és a vizsgajegyzőkönyvben is rögzíteni kell. Azon tétel esetén,
ahol póttétel húzására került sor, a vizsgázó eredményét a két feleletnek a kerekítés általános szabályai
szerint képzett átlaga adja.
9. A szakmai vizsga értékelése
A központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó:
- Pénzügyi és befektetési ismereteket
- Hitelügyleteket és
- Bankszakmai ismereteket külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.
A gyakorlati vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a központi írásbeli vizsgatevékenység
vizsgafeladatát a vizsgázó legalább 60%-os szinten teljesíti. A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor
kezdhető meg, ha a központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladata eredményes.
A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelet vizsgafeladatok/vizsgafeladatrészek
érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:
90–100% jeles (5)
80–89% jó (4)
70–79% közepes (3)
60–69% elégséges (2)
0–59% elégtelen (1)
Amennyiben minden vizsgafeladat/vizsgafeladatrész eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga
osztályzatát a vizsgafeladatonként/vizsgafeladatrészenként elért érdemjegyek vizsgafeladat arányával
súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve, az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell
meghatározni.
Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt
vizsgafeladatának/vizsgafeladatrészének érdemjegye elégtelen (1).
Javítóvizsgát abból a vizsgafeladatból/vizsgafeladatrészből kell tenni, amelyből a vizsgázó elért
eredménye nem éri el a 60%-ot.
A javító vizsga a szakmai vizsga díjának ismételt megfizetése mellett, ismételt vizsgajelentkezéssel a
következő vagy a vizsgázó választása szerinti későbbi vizsgaidőszakban tehető.
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Abban az esetben, ha a hallgatónak valamennyi írásbeli vizsgafeladata eredményes, és csak szóbeli
és/vagy gyakorlati vizsgatevékenységből kell javítóvizsgát tennie, úgy a javítóvizsgát ismételt
vizsgajelentkezéssel a következő (vagy a vizsgázó választása szerinti későbbi) vizsgaidőszakban teheti
le, a vizsga díja pedig a szakmai vizsgadíj 50%-a.
A javítóvizsga a Rendeletben meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény megváltozásáig, de
legalább a vizsgát követő egy évig a képzés megkezdésekor hatályos szakmai és vizsgakövetelmény
szerint tehető le vagy ismételhető meg.
A szakmai vizsga értékelésére, a javító- és pótló vizsga lehetőségére és feltételeire a mindenkor hatályos
Rendelet és szakképzési jogszabályok rendelkezései az irányadók.
10. A szakmai vizsgáról kiadott bizonyítvány
A hallgatók a sikeresen teljesített szakmai vizsgát követően Szakképesített Bankreferens (OKJ 55
343 02) szakképesítés-ráépülést tanúsító bizonyítványt kapnak.
A bizonyítvány átvétel helyéről és idejéről a programszervező küld értesítést.
Az elveszett, vagy megsemmisült bizonyítványról Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal állít ki
igazolást vagy másodlatot a vizsgázó erre vonatkozó írásbeli kérelme alapján. További részletek
megtalálhatók:
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=237

11. Általános Szerződési Feltételek
A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. Általános
Szerződési Feltételeiben foglaltak az irányadóak.

12

