SZABÁLYZAT
a Budapest Institute of Banking Zrt. brókerképzése keretében
megvalósított képzések és vizsgák lebonyolításához
(Vizsgaszabályzat 2)

1. BEVEZETŐ
A Budapest Institute of Banking Zrt. (a továbbiakban: BIB) tőzsdei szakvizsgát szervez,
melynek sikeres letétele a BÉT Általános Üzletszabályzat 3. Könyv – Tőzsdetagi szabályok rendelkezései szerint a BÉT-en üzletkötőként történő regisztráció egyik feltétele.
A BIB
• az egységes jelentkeztetés, képzés megvalósítási, illetve vizsgáztatási technika és
tematika biztosítása,
• a vizsgáztatás tisztasága és nyomon követhetősége,
• valamint a vizsga minőségi színvonalának megőrzése érdekében megalkotta
alábbi szabályzatát.
2. SZABÁLYZAT HATÁLYA
2.1. Tárgyi hatály
A Szabályzat rögzíti a BIB által szervezetett
értékpapírügyintéző vizsga és arra felkészítő tanfolyam;
tőzsdei szakvizsga és arra felkészítő tanfolyam, valamint annak külön moduljai;
tőzsdei szakvizsgára építő, határidős és opciós vizsga, valamint arra felkészítő
tanfolyam
(a továbbiakban együttesen: képzések és vizsgák) részletszabályait.
-

2.2. Személyi hatálya
A Szabályzat vonatkozik mind a képzésekre és vizsgákra jelentkezőkre, azokon résztvevőkre, valamint azok előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában közreműködőkre.
2.3. Időbeli hatály
A Szabályzat a BIB vezérigazgatója által történt aláírása napjától visszavonásig hatályos.
A Szabályzat módosítására – a jelen Szabályzat szerinti képzésben aktuálisan résztvevők, illetve vizsgára bejelentkezettek/vizsgázók egyidejű értesítése mellett – a BIB bármikor jogosult, de a módosítás nem vonatkozhat arra a képzésre/vizsgára, amelyre a jelentkezés megtörtént, illetve lezárult.
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3. VALAMENNYI KÉPZÉSRE ÉS VIZSGÁRA ÉRVÉNYES RENDELKEZÉSEK
3.1. Képzés és vizsga meghirdetése és arra történő jelentkezés
BIB a képzéseket és vizsgákat az internetes honlapján (www.bib-edu.hu) a képzés kezdő
napját/vizsga napját megelőzően legalább 25 munkanappal közzé teszi.
A képzésre és vizsgára csak a BIB honlapján regisztrált személy jelentkezhet. A regisztráció keretében történő adatszolgáltatásra, illetve a képzés és vizsgáztatás keretében
végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
‒ a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az európai parlament és a tanács (eu) 2016/679 rendelete;
‒ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
‒ az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet.
A képzésre/vizsgára kizárólag az a nagykorú magyar és külföldi természetes személy jelentkezhet, aki legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik, ért, beszél és olvas magyar nyelven.
A nagykorúság, illetve a középiskolai végzettséggel való rendelkezés jelentkezési feltételétől a BIB kijelölt vezetőjének engedélyével, eseti kérelem alapján el lehet tekinteni, így
különösen a BIB által esetlegesen biztosított térítésmentes képzésen való részvételi lehetőség a Budapesti Értéktőzsde által szervezett közgazdasági témájú középiskolai, vagy
más, a brókerképzéshez kapcsolódó tanulmányi verseny (a továbbiakban: tanulmányi
verseny) nyertesei esetében. A képzésre és vizsgára történő jelentkezéstől elállni a BIB
honlapján közzétett Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szerinti lemondási szabályok mentén lehet.
A BIB kijelölt vezetőjének engedélyével, kivételes esetben egyéni vizsgázó, aki magánszemélyként jelentkezik és fizeti a vizsga / pótvizsgák díját, akkor is vizsgázhat, ha legkésőbb a vizsga előtti regisztrációnál igazolni tudja, hogy a vizsga- illetve a pótvizsga(ák)
díját befizette.
A BIB kijelölt vezetője egyedi elbírálás alapján, különösen indokolt esetben engedélyezheti a vizsgán való részvételt olyan személynek, akinek költségét a munkáltatója viseli,
ám a munkáltató (általában adminisztrációs folyamatok okán) ennek a vizsgaidőpontjáig
nem tett eleget, de a díj kifizetése várható.
3.2. Képzés és a vizsga lebonyolítása
3.2.1. A képzésre és a vizsgára egyaránt irányadó rendelkezések
A képzésről/vizsgáról, annak konkrét időpontjáról és helyszínéről azon jelentkezők, akik a
képzési/vizsgadíjat az ÁSZF szerint megtérítették, a képzés kezdő napját / vizsga napját
megelőzően legalább 5 munkanappal a regisztrációnál megadott e-mail címükre tájékoztatást kapnak.
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A BIB nem vállal felelősséget olyan késedelmes vagy elmaradt tájékoztatásért, amely abból fakad, hogy a jelentkező a regisztráció keretében nem megfelelő e-mail címet adott
meg.
BIB képzésen/vizsgán jelenlévő munkavállalója/képviselője jogosult a képzés/vizsga során a résztvevő személyi azonosságának ellenőrzésére.
Képzésen való részvétel nem feltétele a vizsgára történő jelentkezésnek.
A képzés és vizsga a BIB által biztosított olyan helyszínen történik, amely alkalmas a
megfelelő színvonalú és zavartalan oktatás, vizsgáztatás megvalósítására.
A képzés és vizsga dokumentációnak kezelése, tárolása és megőrzése a BIB iratkezelési
szabályzatának megfelelően történik.
3.2.2. A vizsgára vonatkozó rendelkezések
A vizsga időpontjáig titkos kérdéseket a vizsgafelügyelők osztják ki. A vizsgadolgozat akár kitöltött, akár nem - a vizsga végeztével minden vizsgázónak át kell adnia a jelenlévő vizsgafelügyelők egyikének. A Vizsgadolgozatot a vizsgázó a vizsgáról vagy azt követően nem viheti el.
A vizsga helyszínén kizárólag vizsgázók és vizsgafelügyelők tartózkodhatnak. Vizsgázó
csak az lehet, aki a vizsgára igazoltan bejelentkezett, és akit a vizsga előtt regisztráltak.
A vizsga megoldására rendelkezésre álló idő attól az időponttól számítódik, amikor a legutolsó vizsgázó is megkapta a kérdéseket.
Vizsgán segédeszközként a BIB által előzetesen jelzett eszköz használható (többnyire
nem programozható zsebszámológép). Amennyiben a vizsgázó nem engedélyezett segédeszközt használ, úgy a vizsgafelügyelő a segédeszközt elveszi és azt csak a vizsga
végeztével adja vissza. Vizsgafelügyelő egyúttal a vizsgázót a vizsgáról kizárja és vizsgadolgozatát elveszi, arra a nem megengedett eszközhasználatát feljegyzi, annak konkrét
időpontjának a megjelölésével, illetve mindezt aláírásával igazolja.
Amennyiben a vizsgázó a vizsgázás rendjének szabályait sértő vagy a többi vizsgázót
zavaró magatartást tanúsít, függetlenül attól, hogy az események kezdeményezője volt
vagy sem, a vizsgafelügyelő az alábbi szankciókat alkalmazhatja saját belátása szerint:
figyelmeztetés, a dolgozat vagy egy kérdés megjelölése, elültetés, kizárás és a vizsgadolgozat elvétele.
A vizsga végeztével a vizsgafelügyelők összegyűjtik a vizsgadolgozatokat és azokat a kiértékelésig zárt helyen tartják. A kérdések kiértékelésére az elkövetkező egy héten belül
kerül sor, a kiértékelést a megkapott megoldókulcs alapján a vizsgafelügyelők végzik.
A vizsgázás rendjével kapcsolatos szabályok súlyos megsértése esetén a vizsgából történő kizárás és a vizsgadolgozat elvétele mellett a BIB érvénytelenítheti a szabálysértésben szerepet játszó vizsgázó(k) valamennyi modulból tett vizsgadolgozatát, valamint legfeljebb két évre eltilthatja a vizsgázó(ka)t a vizsgalehetőségtől. Ez utóbbi esetben a BIB
köteles az ügyet a BÉT Etikai Bizottsága elé terjeszteni.
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3.2.3. A vizsgadolgozatok megtekintése, reklamációk, fellebbezések
A vizsgázóknak lehetőségük van arra, hogy saját vizsgájukat követően a saját vizsgadolgozatukat megtekintsék. Ennek célja elsődleges célja, hogy a vizsgázók segítséget kapjanak az esetleges további vizsgákra való felkészülésben. A saját vizsgadolgozat megtekintésére az adott vizsgadolgozattal érintett vizsga időpontját követően 6 hónapig van lehetőség. Annak a vizsgázónak, aki nem él a betekintésre való jogosultságával a megadott időintervallumon belül, jogosultsága elévül, nincs további lehetősége a dolgozat
megtekintésére.
A vizsgadolgozatok megtekintésére a BIB által meghirdetett időpontban és helyszínen
van lehetőség előzetes bejelentkezést követően. A BIB a vizsgadolgozatok megtekintésének időpontját és helyszínét a honlapján is közzéteszi.
A saját vizsgadolgozatát a vizsgázó személyi azonosságának igazolását követően tekintheti meg.
A vizsgadolgozatok megtekintésének szabályai a következők:
• Csak az a vizsgázó élhet jogosultságával, aki előzetesen telefonon vagy e-mailben
jelezte részvételi szándékát a BIB munkatársa felé, a vizsgadolgozatának betekintésére bejelentkezett.
• A vizsgázó a vizsgadolgozatát egy alkalommal tekintheti meg, mégpedig legfeljebb
30 perc keretében.
• A vizsgázó 1 példány helyesen kitöltött vizsgadolgozatot és saját dolgozatát kapja
kézbe, melyeket összehasonlítva láthatja hibáit. A helyesen kitöltött vizsgadolgozatot csak megtekinteni lehet, a vizsgakérdéseket és a helyes válaszokat lemásolni nem megengedett, a vizsgadolgozatot a megtekintés befejeztével vissza kell
adnia BIB munkatársának. Amennyiben a BIB munkatársa a betekintéssel kapcsolatos nem megengedett tevékenységen éri a vizsgázót, a vizsgadolgozatát és a
megoldást jogában van elvenni.
• Amennyiben a vizsgázónak bármilyen problémája, reklamációja vagy kérdése van
a vizsgadolgozattal kapcsolatban, azt írásban – a BIB vezetőjéhez címzett fellebbezésben, levélben - juttathatja el a BIB-hez. A vizsgadolgozat megtekintésekor
szakmai kérdések megvitatására nincs lehetőség.
• A vizsgadolgozat megtekintéséhez való jogosultságával a vizsgázó csak abban az
esetben élhet, ha a BIB által meghatározott elvi és gyakorlati feltételeket elfogadja
és betartja. Amennyiben azoknak nem tesz eleget, ill. a Szabályzatban rögzített
szabályokat nem tartja be, a BIB vezetője a vizsgadolgozatát érvénytelenítheti és
a következő két vizsgaidőszakban a Tőzsdei szakvizsga lehetőségétől eltilthatja.
A vizsgázónak jogában áll a BIB vezetőjéhez fordulni, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a
vizsgadolgozata kiértékelése során vizsgaeredménye nem helyesen lett megállapítva az
egyes vizsgatípusoknál rögzítettek szerint. A reklamáció, fellebbezés megtételére a vizsga
napjától számított 15 napon belül írásban kerülhet sor, későbbi reklamációra és fellebbezésre nincs lehetőség. Reklamáció, fellebbezés esetén a BIB vezetője a vizsgadolgozatot
újra ellenőrzi, ennek keretében a vizsgadolgozat adott kérdését készítő szakértő véleményét is megkéri és a vizsgaeredményt módosíthatja, amennyiben a vizsgázó észrevétele
jogosnak bizonyult. A reklamáció vagy fellebbezés megítélésében a BIB vezetőjének
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kizárólagos döntési joga van és ellene fellebbezni nem lehet. A tanulmányok értékelésével
kapcsolatosan további jogorvoslatnak helye nincs.

4. AZ EGYES KÉPZÉSEKET ÉS VIZSGÁKAT ÉRINTŐ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK
4.1. A TŐZSDEI SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM ÉS A TŐZSDEI SZAKVIZSGA
4.1.1. A tőzsdei szakvizsgára felkészítő tanfolyam, illetve tőzsdei vizsga tárgya (moduljai)
A tőzsdei szakvizsga a következő négy modulból tevődik össze:
I. rész: értékpapírjogi modul,
II. rész: szabályzatokkal kapcsolatos modul,
III. rész: értékpapír-számtani modul,
IV. rész: közgazdaságtani modul.
4.1.2. A tőzsdei szakvizsgára felkészítő tanfolyamra vonatkozó speciális rendelkezések
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a legfontosabb értékpapírpiaci fogalmakat, és a jogszabályi hátteret, a BÉT szabályzatait és működését, bepillanthassanak a különböző befektetési lehetőségekbe, miközben átláthatják az értékpapírpiac alapvető öszszefüggéseit is.
A jelentkezés a történhet valamennyi modult tartalmazó teljes képzésre, illetve annak
egyes moduljaira külön-külön is.
A képzés elvégzését követő – a képzéstől független vizsgajelentkezés alapján történő sikeres modulzáró vizsgáról szóló igazolás, illetve valamennyi sikeres és érvényes modulzáró vizsga esetén tőzsdei szakvizsga bizonyítvány.
A képzésre végleges jelentkezéssel rendelkező (azaz a képzésre jelentkezés és a képzési díj megfizetése teljeskörűen megtörtént) számára a képzésen történő részvétel nem
kötelező.
Megengedett hiányázás mértékéről jelen Szabályzat e képzés tekintetében nem rendelkezik.
A képzést megelőzően a BIB jogosult az előzetes tudás felmérését szolgáló kérdéssor
megküldésére, illetve elektronikus vizsga megvalósítására. A képzésen résztvevők kötelesek az így megküldött kérdéssort a tényleges tudásuk alapján kitölteni, illetve az elektronikus vizsgán a BIB által meghatározott határidőig részt venni. Ennek célja, hogy a
képzés során az oktatás azon területekre fókuszáljon, ahol a képzés tematikáját illetően
jelentősebb hiányosságok észlelhetők (ezáltal is támogatva a későbbi eredményes vizsgázást).
A képzésen résztvevők számára a BIB a képzés tananyagát térítésmentesen rendelkezésre bocsátja.
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A valamennyi modult tartalmazó tőzsdei szakvizsgafelkészítő tanfolyamon résztvevőkkel
a BIB képzési szerződést köt, amely tartalmazza a teljes képzésen való részvétel szabályait, a BIB és a résztvevő jogait és kötelezettségeit egyaránt.
4.1.3. A tőzsdei szakvizsgára vonatkozó külön rendelkezések
A tőzsdei szakvizsga bizonyítványt mind a négy modulból sikeres modulzáró vizsgát tett
résztvevő kaphat.
Az ismeretek értékelése külön-külön a modulzáró vizsgák keretében történik.
A tőzsdei szakvizsga bizonyítvány megszerzésére az első modulzáró vizsgát követő 18
hónapon belül van lehetőség. Első modulzáró vizsgának az a vizsga minősül, melyet a
résztvevő a tényleges (vizsgadíj határidőben történt megfizetése melletti) jelentkezés
alapján megkezdett (azon megjelent). Az első modulzáró vizsgát követően rendelkezésre
álló határidő lejárta után tőzsdei szakvizsga bizonyítvány mind a négy modulból történő
ismételt sikeres vizsga esetén szerezhető, ez esetben a vizsgázás újbóli megkezdésekor
az említett határidő újból kezdődik. A BIB vezetője egyedi kérelem alapján, különösen indokolt esetben jelen határidőt legfeljebb az első modulzáró vizsgától számított 30 hónapra módosíthatja.
Ha vizsgázó korábban
- a Közép-Európai Brókerképző Alapítvány szervezett értékpapírjogi ügyintézői vizsgáján értékpapírjogi modulból, vagy
- a BIB által szervezett értékpapír ügyintézői jogi vizsgán
sikeres vizsgát tett (ezen vizsgákról szóló dokumentum bemutatása és elektronikus
másolatának rendelkezésre bocsátása mellett), a tőzsdei szakvizsga értékpapírjogi
moduljából külön nem vizsgázik, az számára elismerésre kerül.
Ha a vizsgázó CEFA-EFFAS Befektetési elemzői tanúsítvánnyal rendelkezik (annak bemutatás és elektronikus másolatának rendelkezésre bocsátása mellett), akkor kizárólag a
szabályzatokkal kapcsolatos és a közgazdaságtani modulból köteles vizsgát tenni a tőzsdei szakvizsgabizonyítvány megszerzéséhez.
A szakvizsga kérdéseit a BIB által felkért oktatók és szakértők állítják össze.
Az tőzsdei szakvizsga 4 modul x 45 perces írásbeli vizsgából áll, amelynek során a vizsgázónak 4 modul x 30 feleletválasztós kérdésre kell válaszolnia.
Minden kérdésre egy helyes válasz adható a négy megadott válasz közül és minden helyes válasz egy pontot ér. Minden modul esetén a vizsga akkor tekinthető megfeleltnek,
ha a vizsgázó a 30 kérdésből legalább 20 kérdésre helyes választ adott. Csak az egyértelműen bekarikázott válaszok értékelhetők, de a vizsgázónak jogában áll írásban megjegyzést tennie, ha ezt a pontosítás véget fontosnak találja. Vizsgázó által tett írásbeli
megjegyzést a BIB vezetője a kérdéssort összeállító szakértő véleménye alapján bírálja
el. A vizsgázó a vizsgadolgozata kiértékelését érintő reklamációs/fellebbezési jogával kizárólag a legalább 18 helyes választ tartalmazó vizsgadolgozat esetében élhet.
A BIB vezetője által hozott döntés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
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A pótvizsga szintén írásbeli, és ez alkalommal is a vizsgasor megírására modulonként 45
perc áll rendelkezésre.
Az egyes modulok vonatkozásában csak megfelelt vagy nem felelt meg minősítés adható.
A tőzsdei szakvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó minden modulból megfelelt minősítést
kapott a jelen Szabályzat szerinti határidőn belül.
Sikeres modulzáró vizsgáról a BIB igazolást, illetve valamennyi sikeres és érvényes modulzáró vizsga esetén tőzsdei szakvizsga bizonyítványt ad ki.
A tőzsdei szakvizsga bizonyítványt a BIB és Budapesti Értéktőzsde vezetője írja alá.
A tőzsdei szakvizsga bizonyítvány dátuma az utolsó sikeres modulzáró vizsgának a dátuma.
A tőzsdei szakvizsga részletes tematikáját a BIB a honlapján közzéteszi.
4.2. Értékpapír ügyintéző jogi vizsgára, illetve az opciós és a határidős piaci vizsgára felkészítő képzés
4.2.1. Az értékpapír ügyintéző jogi vizsgára felkészítő képzés
A képzés célja, hogy az értékpapírokkal foglalkozó munkatársak, tanácsadók naprakész
szaktudással rendelkezzenek a folyamatosan változó jogi környezetben; tisztában legyenek az értékpapírok és piacaik jogi kereteivel, a lehetséges és a tiltott cselekményekkel,
utóbbiak következményeivel; megértsék és magabiztosan használják azokat a jogi fogalmakat, amelyek jelentésével a képzés során megismerkednek; felismerjék szolgáltatás
nyújtó oldalán végzett a munkájuk során a munkáltatójukra, személy szerint rájuk háruló,
vagy befektetői oldalon az őket érintő lehetséges jogi kockázatokat és el tudják kerülni a
jogellenes gyakorlatok kialakulását; jogszerű és etikus attitűddel vegyenek részt az értékpapírpiacon; alkalmazni tudják az elméleti szabályokat a gyakorlati példákon keresztül
megismert szituációkban.
A képzés három modulból áll:
1. vonatkozó jogintézmények - magánjogi (polgári jogi és társasági jogi) alapismereteket;
2. értékpapírok, befektetési termékek, pénzügyi eszközök szabályozása, fajtái, típusai, megjelenése, speciális nyilvántartási és átruházási szabályai, a gyakorlati alkalmazásuk és rendeltetésük;
3. a befektetési piac szereplői és szolgáltatásaik (tőkepiaci ökoszisztéma, annak működése és a szolgálta-tásnyújtást szabályozó uniós és hazai jogi keretrendszer)
4.2.2. Az opciós piaci vizsgára felkészítő képzés
A képzés célja, hogy a tőzsdei szakvizsgával rendelkezők az ott megszerzett ismereteiket bővítsék, kellő jártasságot szerezzenek a BÉT kereskedését illetően, valamint a KELER KSZF működése kapcsán, ismerjék az opciók alapfogalmait, az opciós algebrát, paritásokat és egyéb alapfogalmakat, alapelveket, rálássanak az opciók árazására, valamint a görög betűk és az összetett opciós pozíciókra.

A képzés tartalma
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•
•
•
•
•

Alapfogalmak – volatilitás, logaritmikus hozam
Európai opciók
Amerikai opciók
Arbitrázs, hedge, spekuláció
Opciós szabályzatok – KELER, BÉT

A képzésre kizárólag tőzsdei szakvizsgával vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező nagykorú természetes személyek jelentkezhetnek (illetve csak ilyen személyek
jelentkezését kezdeményezheti a munkáltató, vagy egyéb cég).
4.2.3. A határidős piaci vizsgára felkészítő képzés
A képzés célja, hogy a tőzsdei szakvizsgával rendelkezők az ott megszerzett ismereteiket bővítsék, kellő jártasságot szerezzenek a határidős kötések, határidős árfolyamok és
stratégiák terén, ismerjék a BÉT kereskedését, terméklistáját, valamint az elszámolóárra
vonatkozó rendelkezéseket, végül a KELER és a KELER KSZF működési elveit, gyakorlatát.
A képzés tartalma
•
•
•
•
•
•

Határidős árfolyamok
Határidős kötések és azok elmélete
Elszámolás szabályai
Határidős stratégiák
Budapesti Értéktőzsde szabályzatai a határidős kereskedésre
KELER szabályzatai határidős kereskedésre

A képzésre kizárólag tőzsdei szakvizsgával vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező nagykorú természetes személyek jelentkezhetnek (illetve csak ilyen személyek
jelentkezését kezdeményezheti a munkáltató, vagy egyéb cég).

4.2.4. Az értékpapírügyintéző jogi vizsgára, az opciós és a határidős piaci vizsgára vonatkozó részletszabályok
Az értékpapír-ügyintéző vizsga 1x40 perces írásbeli vizsga, amelynek során a vizsgázónak
1x30 feleletválasztós kérdésre kell válaszolnia.
Az opciós piaci vizsga 1x75 perces írásbeli vizsga, amelynek során a vizsgázónak 1x30
feleletválasztós kérdésre kell válaszolnia.
Az értékpapír-ügyintéző vizsgán, illetve opciós piaci vizsgán részt vett vizsgázó a vizsgadolgozata kiértékelését érintő reklamációs/fellebbezési jogával kizárólag a legalább 18 helyes választ tartalmazó vizsgadolgozat esetében élhet.
A határidős piaci vizsga 1x30 perces írásbeli vizsga, amelynek során a vizsgázónak 1x20
feleletválasztós kérdésre kell válaszolnia.
A határidős piaci vizsgán részt vett vizsgázó a vizsgadolgozata kiértékelését érintő reklamációs/fellebbezési jogával kizárólag a legalább 13 helyes választ tartalmazó vizsgadolgozat esetében élhet.
A pótvizsgák szintén írásbeli vizsgasorok.
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A vizsgadolgozat minden kérdésére egy helyes válasz adható a négy megadott válasz közül és minden helyes válasz egy pontot ér.
A vizsga akkor tekinthető megfeleltnek, ha a vizsgázó
- az értékpapír-ügyintéző vizsgán ill. az opciós piaci vizsgán a 30 kérdésből legalább
20,
- a határidős piaci vizsgán a 20 kérdésből legalább 15
kérdésre helyes választ adott.
A sikeres vizsgáról a BIB igazolást állít ki, melyet a vizsgázó a vizsgát követően kézhez
kap.
Budapest, 2019. október 8.
Fábián Gergely vezérigazgató
Budapest Institute of Banking Zrt.
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