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A TIT Pannon Egyesülete felhívja szíves figyelmét a forint és 
valuta bankjegyismeretét megújító képzésre. 

 
 
A Pénztárkezelő és valutapénztáros képzését azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik rendelkeznek az 
államilag elismert középszintű végzettséggel de ezt 5 évvel korábban végezték el. A képzés 
gyakorlatorientált. A tanfolyam során a hallgató képessé válik a hamis és valódi bankjegyek felismerésére és 
megismerkedik a bankjegyek biztonsági elemivel felújítja az ezzel kapcsolatos ismereteit.  
 
A képzés napja: 2019. november 13. szerda  
Tanfolyam időpontja: 9.00-15.00 óráig. 8 tanóra/1 alkalom. 
Helyszín: 9021 Győr Munkácsy Mihály u. 6.  
 
 
TEMATIKA : 

• Bankjegypapír és biztonsági elemei 
• Bankjegyek nyomtatása során alkalmazott nyomtatási eljárások 
• Bankjegyek nyomtatással kialakított biztonsági elemei 
• Bankjegyek nyomtatása során alkalmazott különleges festékek 
• Forint bankjegyek biztonsági elemei 
• Hamis forint bankjegyek általános jellemzői 
• Valódi és hamis forint bankjegyek felismerése a gyakorlatban  
• USD, EUR, GBP, CHF  bankjegyek biztonsági elemei 
• USD, EUR, GBP, CHF  bankjegyek hamisítványainak jellemzői 
• USD, EUR, GBP, CHF  hamis és valódi bankjegyeinek felismerése a gyakorlatban  

A bankjegypapír biztonsági elmei: 
Vízjel 
Biztonsági szál 
Jelző rostok. 
A nyomtatás során kialakított biztonsági elemek. Metszet-mélynyomás, magas nyomás, síknyomás. 
Különleges festék: OVI. 
Biztonsági elemek: rejtett kép, vakjel, mikroírás, illeszkedő jel. 
Színes sokszorosítás elleni védelmi megoldások: 
Hologram. 
Irizáló festékek. 
Az USD bankjegy. 
A dollár bankjegyek típusai, kibocsátási összefüggései és biztonsági elemei. 
Az ún. „szuperdollárok” jellemzői, az azonosítás lehetőségei a pénztári gyakorlatban. 
Változáskövetés: új címletvariációk és új hamisítvány típusok. 
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Az euro bankjegy: 
Az euroval kapcsolatos ismeretek áttekintése. 
Címlet specifikus biztonsági elemek. 
Változáskövetés: napjaink hamisítványainak jellemzői, az azonosítás lehetősége a pénztári 
gyakorlatban. 
Egyéb valuták: 
GBP, CHF, stb. jellemzői, napjaink hamisítványai. 
A forint bankjegy: 
Forint bankjegyismeret, napjaink hamisítványainak jellemzői, az azonosítási lehetőségei a pénztári 
gyakorlatban. 
Konzultáció és gyakorlat, próbaválogatás: 
Valódi és hamis bankjegyek eszközös vizsgálata és azonosítása (pl. UV-A/C lámpa használata és 
nagyító alkalmazása).  

 
 
A Hallgatók a TIT által kiállított igazolást kapnak. 
 
Részvételi díj: 18.000 Ft+27% áfa 22.860 Ft 
 
Jelentkezési és fizetési határidő: 2019. november 5. (kedd)  
A jelentkezéseket e-mailen is elfogadjuk! 
e-mail cím: gyor@titpannon.t-online.hu 
weboldal: www.titpannon.hu 
Telefon: 06 96-525-060 
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