GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Székhely: 9024 Győr, Nádor tér 4.
Postázási cím: 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7.
Telefon: + 36 96 319 244/119 mellék
Mobil: +36 20 425 1310
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001418/2016
OM azonosító: 203038

Képzési tájékoztató
Pénztárkezelő és valutapénztáros (51 343 03)
Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-001418/2016/A011
Bemeneti feltételek
- Iskolai előképzettség: érettségi
A képzés tervezett időtartama
Óraszáma: 30
Elmélet/gyakorlat aránya: 50% - 50% (15-15)
A képzés tervezett létszáma (fő): minimum 12
A képzés felépítése
Modulok és vizsgák
azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége

Speciális ügyintézői feladatok ellátása
10146-16

A résztvevő megismeri és a gyakorlatban
alkalmazni tudja a pénzváltásra, pénzkezelésre
vonatkozó előírásokat.

Bankjegyfelismerés,
végzése
10139-16

írásbeli

bankjegyvizsgálat

A résztvevő megismeri a készpénzváltás, a
bankjegyek és érmék forgalmazására vonatkozó
előírásokat, azok gyakorlati alkalmazását,
valamint felismeri a hamis bankjegyeket, betartja
az azok kezelésére vonatkozó előírásokat.

írásbeli

A komplex szakmai vizsga részei:
1. Gyakorlati vizsgatevékenység: 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 aránya: 25%

Veled építjük a jövőd!
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2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: Speciális ügyintézői feladatok ellátása, bankjegyfelismerés,
bankjegyvizsgálat végzése
A vizsgafeladat ismertetése: Speciális ügyintézői feladatokat, valamint a bankjegyfelismerést,
bankjegyvizsgálatot 50%-50%-ban tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (25 perc + 25 perc)
A vizsgafeladat aránya: 50%
3. Szóbeli vizsgatevékenység: Speciális ügyintézői feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése: A hitelintézeti pénzváltó és a pénzváltó közvetítő jogszerű
működésének, működési feltételeinek sajátosságait; a pénzváltási műveleteket; az ügyfélkiszolgálás 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 aránya: 25%
Felnőttképzést kiegészítő tevékenység: előzetes tudás mérése, Képzés hatékonyságának növelése,
Munkavállalás elősegítése
Jelentkezni a következő elérhetőségen lehet:
E-mail: info@gyszszc.hu

Veled építjük a jövőd!

