
          
 

Siófoki Szakképzési Centrum  

8600 Siófok, Kálmán Imre stny. 3.        

Nyilvántartásba-vételi szám: E – 001295/2015. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szakképesítés-ráépülés megnevezése:   Pénztárkezelő és valutapénztáros  

OKJ azonosító szám:      51 343 03     

Felnőttképzési engedély nyilvántartási szám:  E-001295/2015/A021 

 

A képzés célja:  

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:  

 a valuta és csekk beváltását, eladását, konverzióját elvégezni 

 árfolyamot, jutalékot alkalmazni 

 az árfolyamok meghatározásában, meghirdetésében közreműködni 

 a természetes személy, vállalkozás, szervezet okmányai alapján devizajogi státuszt 

megállapítani 

 az ügyfél okmányait felismerni, azok alapján személyazonosítást végrehajtani 

 a különféle okmányok hatályosságát, érvényességét megállapítani 

 ügyfél-átvilágítási intézkedést végrehajtani, 

 a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúját felismerni, szükség esetén 

bejelentést tenni 

 a bejelentéshez alkalmazandó számítógépes programot használni 

 a különféle pénznemeket és csekk típusokat felismerni, megkülönböztetni 

 a forint és valuta forgalomképességét és valódiságát megállapítani 

 a hamisgyanús forintot, valutát felismerni 

 a hamisgyanús fizetőeszközök bevonásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani 

 a forgalomképtelen bankjegy, érme kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátni 

 pénzváltási műveletet és készletmozgást bizonylatolni 

 a pénztárkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátni 

 értéktári teendőket elvégezni 

   

Követelmény modulok: 

Képzési program követelmény moduljai 
ÓRASZÁM A modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége Elmélet Gyakorlat Összesen 

10146-16 Speciális ügyintézői feladatok 

ellátása 

8 7 15 
írásbeli 

10139-16 Bankjegyfelismerés, 

bankjegyvizsgálat végzése 

7 8 15 
írásbeli 

Összesen: 15 15 30 - 

 

A programba való bekapcsolódás feltételei:  

Iskolai végzettség: érettségi 

Szakmai végzettség:- 

 



Egészségügyi alkalmasság:- 

 

Megengedett hiányzás mértéke:  20 % 

 

A képzés időbeosztása   Heti 5 nap   8,00 – 16,00 óra között  

     esetenként speciális időbeosztás  

 

A korábban megszerzett kompetenciák beszámításának lehetőségei: előzetes tudásszint 

felmérés és beszámítás 

 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

 

- min. 51%-os sikeres modulzáró (írásbeli, gyakorlati, szóbeli ) vizsga modulonként 

- A kötelező dokumentumok megléte 

- jelenléti ívvel igazolt részvétel a megengedett igazolt hiányzással figyelembe véve 

 

Szakmai záróvizsga vizsgatevékenységei:  

 

Gyakorlati vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati tételsorból a vizsgázó véletlenszerűen  

húz és szituációs feladaton keresztül a szakmai követelményeknek megfelelően 

forint és külföldi bankjegy felismerést végez, megállapítja azok valódiságát és 

forgalomképességét, számot ad a hamisgyanús fizetőeszközök kezelésével 

kapcsolatos teendőkről. 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc) 

 A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 % 

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység: 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Speciális ügyintézői feladat ellátása, 

bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése. 

 

Vizsgafeladat ismertetése: Speciális ügy intézői feladatokat, valamint a 

bankjegyfelismerést, bankjegyvizsgálatot 50%-50%-ban tartalmazza. 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (25 perc+25 perc) 

 

 A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 % 

 

Szóbeli vizsgatevékenység: 

  

 A vizsgafeladat megnevezése: Speciális ügyintézői feladatok ellátása 

 A vizsgafeladat ismertetése: A hitelintézeti pénzváltó és a pénzváltó közvetítő 

jogszerű működésének, működési feltételeinek sajátosságait; a pénzváltási 

műveleteket; az ügyfél-kiszolgálás kérdéseit és esetmegoldásait; az ügyfél-

átvilágítás menetét, elemeinek részletes kifejtését; természetes személyek, 

vállalkozások okmányismertetését; a devizajogi státusz megállapításának 

esetmegoldásait; a különféle nyilatkozatok kitöltésének eseteit; a hamisgyanús és 

forgalomképtelen készpénz kezelését; a pénz- és értékkezelést; pénzváltás során 

az adatvédelem, adatkezelés és panaszkezelés sajátosságait; a bizonylatok 

kitöltését, pénztárnapló elkészítését esetmegoldásokkal tartalmazza. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 % 


