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A TIT Pannon Egyesülete felhívja szíves figyelmét a következő OKJ-s képzésére. 

 

Pénztárkezelő és valutapénztáros államilag elismert középszintű képzés, a Magyar Nemzeti Bank 

szakelőadóinak közreműködésével. 

OKJ szám: 5134303 középszintű szakképesítés) 

Képzési engedélyezési szám: E-000483/2014/A001 

A 297/2001. (XII. 27.) sz. korm. rendelet 12.§ (2) bek. a). pont értelmében a bankok,  kereskedelmi és 

idegenforgalmi Kft-k, szövetkezetek pénzváltói tevékenységgel foglalkozó dolgozóinak  valutapénztárosi  

bizonyítvánnyal kell rendelkezniük. A valutapénztárosi szakterületen dolgozók ellenőrzésekor a képzettséget 

igazoló bizonyítvány megléte elengedhetetlenül szükséges. 

A tanfolyam időtartama: 36 óra, négy alkalommal (Győr, Munkácsy u. 6. ) 

Modulok megnevezése: Speciális ügyintéző feladatok ellátása,  Bankjegyfelismerés bankjegyvizsgálat 

 

A képzés célja: a képzésben résztvevők a pénztárkezelő és valutapénztáros szakmában alkalmazandó 

kompetenciával rendelkezzenek a pénzforgalmi és pénzváltási tevékenységet végző hitelintézeti, illetve a 

pénzváltó közvetítő tevékenységek területén. 

A bankjegyeken lévő biztonsági elemek ellenőrzésének lehetséges módszerei.  

A bankjegyek ellenőrzésére alkalmas segédeszközök és használatuk. 

A valódi és hamis bankjegyek felismerése a gyakorlatban. 

Az ellenőrzéshez használható segédeszközök magabiztos használata. 

Bankjegyvizsgálati szempontok magabiztos gyakorlati alkalmazása. 

Kommunikáció idegen nyelven. 

Pénzváltás fogalma, pénzváltók köre, pénzváltási tevékenység a közvetítői rendszerben. 

Pénzváltás feltételrendszere, bejelentési és engedélyeztetési kötelezettségek. 

Alapfogalmak a devizakorlátozások megszüntetéséről szóló törvény alapján: törvényes fizetőeszköz, külföldi 

fizetőeszköz, valuta, deviza, konvertibilis pénznem, devizabelföldi, devizakülföldi Ügyfél-átvilágítási 

intézkedés, adatkezelés, okmányvizsgálat, ügyfelek nyilatkoztatása, bejelentési kötelezettség a pénzmosás és 

terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására. 

A tematikában szerepel: 

Általános bankjegyismeretek (bankjegypapír és biztonsági elemei, bankjegyek nyomtatása során alkalmazott 

eljárások, bankjegyek nyomtatással kialakított biztonsági elemei) 

Részvételi díj jegyzettel együtt:  48.000 Ft/fő  

Vizsgadíj: 48.000 Ft/fő 

 
Jelentkezés feltétele:  érettségi bizonyítvány 

Jelentkezési és fizetési határidő:  2018. augusztus 15.  

A jelentkezéseket e-mailen is elfogadjuk!    gyor@titpannon.t-online.hu 

 

A tanfolyam időpontjai a következők: 2018. szeptember 1; 8; 15; 22.(szombat) 4 alkalom 

Írásbeli vizsga időpontja: 2018. október 2. (kedd) 

Szóbeli vizsga tervezett időpontja: 2018. október 12. (péntek) 

 

 

mailto:%20gyor@titpannon.t-online.hu

