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Gyakorlati tételsor 

 

A) Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció 

 

 
1. Egy idős házaspár lép a bankfiókba, akik eddig otthon tartott 3 millió forint megtakarításuk 

elhelyezése céljából számlát szeretnének nyitni. Ismertesse a folyószámla termék jellemzőit és 

a számlanyitás feltételeit, valamint a szükséges dokumentációs követelményeket! Térjen ki a 

számla feletti rendelkezés típusaira is! Tárja fel a házaspár pénzügyi céljait és javasoljon 

olyan terméke(ke)t, lehetősége(ke)t, amely a lehető legjobban megfelel az ügyfél igényeinek!  

 

 

2. Egy fiatalember érkezik a bankfiókba, aki az egyetem elvégzését követően (diákhitellel 

rendelkezik!) nemrég kezdett dolgozni. Egy barátjától azt hallotta, hogy az Ön bankjának 

„Aktív számlacsomagja” kedvezőbb feltételű, mint a jelenleg igénybe vett számlaterméke, 

ezért bankot szeretne váltani. Hogyan szolgálja ki az ügyfelet? Milyen információkat kér tőle, 

mielőtt a konkrét ajánlatát elé tárja? Térjen ki a bank egyéb, folyószámlához kapcsolódó 

szolgáltatásaira és termékeire is!  

 

 

3. Egy számlavezetett ügyfele, akit jól ismer, betér a bankfiókba és arról érdeklődik, hogyan 

tudná eljuttatni unokájának azt a kisebb összeget, amit karácsonyra neki szánt. Tájékoztassa 

részletesen a lehetőségeiről! Magyarázza el az ügyfelének részletesen a javasolt megoldás 

lebonyolításának folyamatát is! Miben térne el a tájékoztatás, ha az ügyfél unokája külföldön 

él?  

 

 

4. Egy számlavezetett ügyfél lép a bankfiókba. Értékpapírt szeretne vásárolni, de nem tudja 

pontosan milyet. Milyen értékpapír-típusokat tudna ajánlani az ügyfelének kockázatvállalási 

hajlandósága alapján? Mutassa be a rendelkezésre álló lehetőségeket, azok előnyeit, 

hátrányait! Ismertesse a befektető-védelmi szabályokat! 

 

 

5. Egy régi ügyfele azért jött be a bankfiókba, hogy bezárja a számláját és az azon levő 

összeget felvegye, mert hitelre lenne szüksége, de az Ön bankja 12%-os kamatozású hitelt 

ajánlott neki, míg a Szomszéd Takarékszövetkezet ugyanilyen hitelt 10%-os kamattal adná 

neki. Mire hívja fel az ügyfele figyelmét? Hogyan próbálja meggyőzni az ügyfelet, hogy 

bankja ügyfele maradjon?  

 

 

6. Egy aktív korú ügyfele érkezik a bankfiókba azzal, hogy a TV-ben látta a bank hirdetését, 

amelyben azt mondták, a bank pénzét költheti az ügyfél, ha most igényel egy kártyát. Tetszik 

neki az ajánlat, de nem érti, ez pontosan mit jelent. Mutassa be részletesen az ügyfélnek a 

kínált terméket! Tárja fel – amennyire szükséges – az ügyfél pénzügyi és vásárlási szokásait! 

Ismertesse a termék kockázatait is! 
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7. Egy fiatal házaspár lakást szeretne vásárolni, és ezért érdeklődnek a bank 

lakásfinanszírozási termékei iránt. Milyen kérdéseket fog tisztázni az ügyféllel, mielőtt 

részletes tájékoztatásba kezd? Tájékoztassa a házaspárt a számukra legmegfelelőbb 

termék(ek) feltételeiről! Mondja el, milyen javaslatot tesz abban az esetben, ha a fiatal pár egy 

későbbi időpontban kíván majd lakást vásárolni, most viszont a legkedvezőbb ilyen célú 

megtakarítás iránt érdeklődik! 

 

 

8. Egy KKV ügyvezetője, aki magánszemélyként is a bank ügyfele, betér a bankba. A 

vállalkozás kereskedelmi tevékenységgel foglalkozik, de a piaci helyzet miatt likviditási 

problémával szembesült, ezért – átmeneti jelleggel – finanszírozást keres. Milyen kérdésekkel 

tárja fel az ügyfél pontos helyzetét? Tájékoztassa az ügyfelet a lehetséges hiteltermékekről és 

azok igénybevételi feltételeiről.  

 

 

9. Ügyfelünk azért jött a bankfiókba, mert a családi háza építésére felvett hitelét nem tudja 

megfelelően törleszteni, mivel felesége munkahelye megszűnt és így munkanélküli lett. A 

hitel forint alapú, az elmúlt 4 évben minden törlesztőrészlet késedelem nélkül érkezett a 

bankhoz. A házaspár pedig a banknál vezeti a közös folyószámláját, amelyre a munkabér és a 

családi pótlék is érkezik rendszeresen. Milyen lehetőségek vannak a helyzet rendezésére? Mit 

ajánl az ügyfele részére? 

 

 

10. Egy ügyfél egy más jellegű ügyintézés közben elmeséli Önnek, hogy úgy érzi az elmúlt 

alkalommal nem kapta meg a megfelelő tájékoztatást, amikor az általa választott betéti 

termékre (3 hónapos betéti okirat, amely a jegybanki alapkamat + 2,5% pa. kamatot fizet 

lejáratkort) szerződést kötött. Viszont az ügyfél által várt hozam nem realizálódott. Tárja fel 

az ügyfél problémáját, és a tájékoztassa a panaszának kezelési módjáról és időtartamáról! 

 

 

11. Egy ügyfél érkezik a bankfiókba, aki 5 millió forintot szeretne befizetni lakossági 

folyószámlájára, és 6 hónapra lekötni az aktuális betéti kamatlábon. nagyon rossz híreket hall 

az ember manapság a bankokról. Attól fél, hogy a bank esetleg csődbe megy és elveszíti a 

pénzét. Mit tud mondani az ügyfélnek? Hogyan nyugtatja meg? Miben térne el a 

tájékoztatása, ha az ügyfél betétlekötés helyett a bank által kibocsátott kötvényt szeretne venni 

az elhelyezett pénzéből? Miben térne el a tájékoztatása, ha azt látja, hogy az újonnan 

elhelyezett összeggel együtt az ügyfél banknál elhelyezett teljes lekötött betétállománya 34 

millió forint?   

 

 

12. A fiókvezetője elküldi a bank egy új termékével kapcsolatos belső tanfolyamra. Ezt 

követően a kollégái számára be kell mutatnia az új terméket, hogy a minél sikeresebb eladás 

megkezdhető legyen. Hogyan teszi ezt meg? Vegyen egy kitalált terméket példaként! 

 

 

13. Egy egyéni vállalkozó, aki magánszemélyként is a bank ügyfele, betér a bankba, hogy 

egyéni vállalkozóként fogyasztói hitelt vegyen fel! Ismertesse az ügyfél számára a 

fogyasztóként és az egyéni vállalkozóként felvehető hiteleket és azok különbségeit! 
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ÉRTÉKELŐLAP 

 

Sorszám A vizsgázó neve Tétel 

Érdemjegy* 
90 – 100% jeles (5) 

80 – 89% jó (4) 

70 – 79% közepes (3) 

60 – 69% elégséges (2) 

0 – 59% elégtelen (1) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

*A gyakorlati vizsgatevékenység eredményességének minimumfeltétele 60%. 

 

 

 

Dátum:  

……………………………….. 

aláírás
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Gyakorlati tételsor 

 

B) Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció 

 
1. Ügyfele azzal keresi meg Önt, hogy másfél évvel ezelőtt eladta személygépjárművét, 

amelynek bonus-malus besorolása B4 volt. Azóta nem volt a tulajdonában gépjármű, azonban 

a mai napon vásárolt egy tehergépjárművet, amelyre biztosítást szeretett volna kötni, ezért 

bement egy biztosító fiókjába. Ott arról tájékoztatták, hogy ilyen esetben nem érvényesítheti a 

bonus-malus kedvezményét. Ügyfele fel van háborodva, mert ő évek óta balesetmentesen 

vezet, nem érti, hogy miért veszik el tőle a bonus-malus kedvezményét. Az is érdekli, hogyha 

kb. fél év múlva szeretne vásárolni egy személygépjárművet is, akkor hogyan alakul a bonus-

malus fokozata. Tájékoztassa az ügyfelet a lehetőségeiről és a jogszabályi környezetről! 

2. Ügyfele nehezményezi, hogy ő mindig határidőben befizeti csekken a lakásbiztosítási díjat, 

mégsem kap utána számlát. Amikor megkötötte a biztosítást, akkor megkapta a kötvényt, 

azóta azonban csak a csekkeket kapja. A csekk befizetése nem elszámolható (pl. lakás 

bérbeadásánál) költségként, mert az adóhivatal tájékoztatása szerint csak a számla fogadható 

el bizonyítékként. Bement a biztosítóhoz is, ahol ígérték, hogy küldenek neki számlát, de az 

még nem érkezett meg. Ügyfele ezek után gondolkozik azon, hogy folyószámláról utalással 

fizeti majd meg a biztosítási díjat és érdeklődik, hogy a folyószámla-értesítő számlának 

minősül-e. Tájékoztassa az ügyfelet a lehetőségeiről és a jogszabályi környezetről! 

3. Ügyfele nehezményezi, hogy a lakásbiztosítása díja évről évre növekszik, holott az 

ingatlanok piaci árai csökkennek. Felháborítja, hogy a biztosító mindenféle ellenőrzés nélkül 

szabadon emelheti a díjait, amit folyamatosan meg is tesz, gondolkozik azon, hogy 

bepanaszolja a biztosítót, de nem tudja, hogy hol lehet ezt megtenni. Tájékoztassa ügyfelét, 

hogy valójában mit takar a vagyonbiztosítások (éves) díjemelkedése, mi az oka és milyen 

mértékű! Tájékoztassa arról is, hogy hol tudja megtenni a biztosító elleni panaszát, 

amennyiben mégis panaszt szeretne tenni!  

4. Ügyfele azzal a problémával fordul Önhöz, hogy a polgármesteri hivatal parkolójában 

parkolt, amikor egy vihar csapott le, amelyben az egyik fát kicsavarta a szél és az rádőlt a 

kocsijára, összetörve azt. Nem tudja mi a teendő, ugyanis a kötelező felelősségbiztosítója azt 

mondta, hogy ebben az esetben nem ő fizeti a kárt. Milyen kérdéseket tenne fel ügyfelének és 

mit tanácsolna neki ebben a helyzetben? 

5. Egy ügyfele azzal keresi meg Önt, hogy a háza tetőszerkezetében kár keletkezett, a 

károkozónak volt felelősségbiztosítása. A felelősségbiztosító azonban csak értékcsökkentett 

értéken téríti meg neki a kárt, holott neki új cserepeket kellett vásárolnia és azokat beépítenie 

a tetőbe. A biztosító által felajánlott összeg a munkálatokra nem elegendő, így azt tervezi, 

hogy perre viszi a dolgot. Milyen kérdéseket tenne fel ügyfelének, miről tájékoztatná és mit 

tanácsolna neki ebben a helyzetben? 

6. Ügyfele azzal keresi meg Önt, hogy segítsen neki, ugyanis évfordulóra fel kívánta mondani 

kötelező gépjármű-felelősségbiztosítását, így 40 nappal az évforduló előtt küldött egy e-mailt 

a biztosítónak, hogy felmondja azt. A biztosító nem reagált a felmondásra, de küldött neki egy 

díjfelszólító levelet, majd mivel nem fizette be a díjat, utána egy értesítést is küldött neki 

arról, hogy díjnemfizetés miatt megszűnt a biztosítási szerződése. Nem érti ezeket a leveleket, 

hiszen ő felmondta a szerződését és időközben egy másik biztosítónál kötött már egy új 

szerződést is, akinek rögtön át is utalta a teljes éves biztosítási díjat. Milyen kérdéseket tenne 

fel ügyfelének, miről tájékoztatná és mit tanácsolna neki ebben a helyzetben? 
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7. Ügyfele befektetési egységhez kötött (unit-linked) biztosítási terméket vásárolt, aminek kb. 

fél év múlva lesz a lejárata. Felháborodva tapasztalja, hogy a biztosító várhatóan kevesebb 

összeget akar majd kifizetni, mint amit ő befizetett. Azt állítja, hogy őt becsapták, mert ő 

hozzáértőknek adta a pénzét, hogy fektessék be, így viszont nemhogy nyeresége nem lett, 

hanem még kár is érte. Emellett most tudta meg azt is, hogy az első év díját a biztosító be sem 

fektette, hanem különböző költségek, díjak és jutalék jogcímén azt elvonta. Azt tervezi, hogy 

felmondja a szerződését és maradéktalanul visszakéri a befizetett díjakat, mert őt átverték. 

Hogyan kezelné ezt a helyzetet, miről tájékoztatná az ügyfelét? 

 

8. Ügyfele segítséget kér Öntől, ugyanis parkolás közben egy ismeretlen gépjármű megtörte a 

kocsiját. A károkozó nem hagyott betétlapot, ügyfele azonban úgy tudja, hogy a Kártalanítási 

Számláról kifizetik az ilyen károkat. Milyen kérdéseket tenne fel ügyfelének ebben a 

helyzetben, miről tájékoztatná, mit tanácsolna neki? 

 

9. Egyik ügyfele gyermeke keresi meg Önt, miszerint édesapja meghalt. Úgy tudja, hogy 

édesapjának volt életbiztosítása, ami után – mint kedvezményezett – szeretné megkapni a 

biztosítási összeget. Apja második felesége viszont azt állítja, hogy az apja később 

módosította a biztosítási szerződését és őt jelölte meg kedvezményezettként. Ügyfele nem érti 

a helyzetet, hiszen a biztosító őt nem értesítette, hogy már nem ő a kedvezményezett. Emellett 

apjának nagy összegű hiteltartozása is volt, és fél, hogy – amennyiben ő is kapná meg a 

biztosítási összeget – a bank igényt tart majd rá. Hogyan kezelné ezt az esetet? 

 

10. Ügyfele boltjába betörtek, tönkretettek egy ajtót és egy ablakot és elloptak kb. 100.000 Ft 

értékű árut. A rendőrség később elkapta őket, büntetőeljárásuk folyamatban van. Ügyfelének 

volt vagyonbiztosítása, azonban a biztosító megtagadta a teljesítést addig, amíg a tetteseket 

jogerősen el nem ítélik. A szomszédjától ügyfele azt is hallotta, hogy a biztosító nem is fog 

fizetni, hiszen a tetteseken kell behajtani a kárt. Hogyan kezelné ezt az esetet? 

 

11. Főnöke elküldi egy új biztosítási termékkel kapcsolatos szakmai továbbképzésre. Ezt 

követően kollégái számára be kell mutatnia ezt az új terméket. Hogyan teszi ezt meg? Vegyen 

egy kitalált terméket alapul! 

 

12. Egy ügyfele gépjárművével balesetet okozott, nekiment egy másik gépjárműnek, a várható 

kárösszeg 400.000 Ft. A kötelező felelősségbiztosítás aktuális negyedéves díját sajnos 

elfelejtette határidőben befizetni (már kb. két hónapja csúszik vele). A saját gépjárműre szóló 

CASCO biztosítása viszont érvényes, azt folyamatosan, határidőben befizeti. 

Hogyan kezelné ezt a helyzetet, miről tájékoztatná az ügyfelét? 
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ÉRTÉKELŐLAP 

 

Sorszám A vizsgázó neve Tétel 

Érdemjegy* 
90 – 100% jeles (5) 

80 – 89% jó (4) 

70 – 79% közepes (3) 

60 – 69% elégséges (2) 

0 – 59% elégtelen (1) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

*A gyakorlati vizsgatevékenység eredményességének minimumfeltétele 60%. 

 

 

 

Dátum:  

……………………………….. 

aláírás
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Gyakorlati tételsor 

 

 

C) Biztosítástechnikai feladatok gyakorlati ellátása, a biztosításközvetítő 

biztosításelméleti-, biztosításágazati- és biztosítás-üzemtani feladatok 
 

 

 

1. Ügyfele értékes (60 millió Ft) nyaralót vett a Balaton felvidéken. A házhoz tartozik 1 hold 

szőlő is présházzal, pincével, berendezésekkel. A tulajdonos szeretné nagy értékű bútorokkal 

és szőnyegekkel berendezni a nyaralót. Kockázatkezelés szempontjából mit tanácsolna neki és 

miért? Egy nyaraló kockázatainak csökkentése érdekében milyen védelmi eszközöket 

javasolna ügyfelének? Milyen biztosítást ajánlana neki? 

 

2. Egészségbiztosítási tárgyalásban van ügyfelével, akinek már volt egy infarktusa. Milyen 

szempontok alapján végzi a szubjektív kockázat elbírálást? Mire ügyel az objektív kockázat 

elbírálás segítése végett? 

 

3. Ügyfele és annak testvére egy autószerelő műhely tulajdonosai 50-50%-os arányban. 

Ügyfele attól tart, ha valami történik vele, akkor testvére nem tudja majd a tulajdonrészét 

megvenni. A gyermekei, mint örökösök ugyanis nem akarják folytatni ezt a tevékenységet, 

inkább pénzhez szeretnének jutni a cégből. Mit javasol ügyfelének, milyen módon biztosítsa, 

hogy halála esetén a testvére át tudja venni a cég másik 50%-nak a tulajdonjogát is, úgy, hogy 

megvásárolja azt az örökösöktől.   

 

4. Egy ismerőse gépkocsiját összetörte egy ukrán tulajdonosú gépkocsi, a várható kárösszeg 

1.500.000 Ft. A kár már 2 hete történt, betétlapot is kapott a károkozótól, aki elismerte a 

felelősségét, de még nem történt semmi. Rendőrségi helyszínelés nem volt. A saját 

gépkocsijára CASCO biztosítása van. Tanácsot kér Öntől, hogy mire számíthat, mit tegyen? 

 

5. Ön egy régi ismerősével találkozik egy étteremben. Beszélgetés közben kiderül, hogy az 

éttermet az ismerőse üzemelteti. Az épületet az önkormányzattól bérli és most szeretné 

átépíteni, valamint a gépészetet és a berendezést is kicserélni, mindezt hitelből.  Van 8 

alkalmazottja is. Milyen biztosítási ajánlásokat tud bemutatni számára?  

 

6. Barátja a mai napon vásárolt egy használt 5 tonnás teherautót. Banánt fog vele szállítani 

Olaszországból Svédországba. Milyen biztosítási ajánlásokat tud bemutatni számára? 

 

7. Egy közös képviselő keresi fel Önt és biztosítást szeretne kötni a társasházra, ami 24 

lakásos és 1968-ban épült. Minden lakónak van biztosítása különböző biztosítóknál. A jövő 

héten lesz a lakógyűlés és a közös képviselő azt kéri, hogy Ön is jöjjön el és győzze meg a 

lakókat a biztosítás előnyéről, mert a lakók jelentős része ellenzi azt. Milyen érveket tud 

felhozni, amivel meg tudja győzni a lakókat? 

 

8. Az egyik ügyfele megkereste, hogy lánya 9 hónapra Angliába megy bébiszitternek. Ő fogja 

kivinni 10 éves gépkocsijával a lányt és annak barátját, aki szintén kint fog dolgozni, mint 

kőműves. Kérem, mutassa be, milyen biztosításokat ajánlana az ügyfelének és többieknek! 
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9. Egy ügyfél keresi fel Önt és biztosítást szeretne kötni. Elmondja, hogy 42 éves, családos, 

egy 8 és egy 10 éves gyermeke van. Jelenlegi jövedelme bruttó 450. 000 Ft. Szeretne 

gondoskodni a nyugdíjas éveiről, de a családjáról is, ha történne vele valami. Attól is tart, 

hogyha esetleg megszűnik a munkahelye, akkor nem fog tudni félretenni. Kb. 20-25.000 Ft-ot 

szánna havonta összességében a biztosítás(ok)ra. Hogyan tudná ezt az ügyfélkérést 

megoldani? 

 

10. Egy növénytermesztéssel és állattenyésztéssel is foglalkozó szövetkezetnél jár. Kb. 100 

kataszteri holdon termesztik a szántóföldi növényeket, elsősorban takarmánynövényeket. 

Saját gépeikkel dolgoznak, továbbá van még egy tejfeldolgozó üzemük is. Milyen biztosítási 

megoldásokat ajánl az érdeklődő vezetőnek? 

 

11. Most rendezik a Sziget Fesztivált. Önt az a szerencse érte, hogy átfogó biztosítási 

javaslatot tehet a rendezőknek a fesztivál biztosítására. Milyen biztosítási védelmet ajánlana a 

rendezőknek és a látogatóknak? 

 

12. Ön egy 4 milliárd Ft értékű épülő akkumulátor üzem biztosításáról tárgyal ügyfelével. A 

szubjektív kockázat elbírálásnál milyen szempontokat vesz figyelembe, illetve a biztosító 

kockázatai csökkentésére milyen lehetőségeket lát és milyen javaslatokat tesz az ügyfélnek, 

amivel az üzem elkészülte után a biztosítási díj mérsékelhető? 
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ÉRTÉKELŐLAP 

 

Sorszám A vizsgázó neve Tétel 

Érdemjegy* 
90 – 100% jeles (5) 

80 – 89% jó (4) 

70 – 79% közepes (3) 

60 – 69% elégséges (2) 

0 – 59% elégtelen (1) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

*A gyakorlati vizsgatevékenység eredményességének minimumfeltétele 60%. 

 

 

 

Dátum:  

……………………………….. 

aláírás 
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Gyakorlati tételsor 

 

D) Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat 
 

A gyakorlati vizsgatevékenység vizsgafeladata az NGM honlapján található útmutató szerint 

kerül lebonyolításra. 

 

 

http://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/utmutatok-a-27-2012-viii-27-ngm-rendelet-szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/utmutatok-a-27-2012-viii-27-ngm-rendelet-szerint
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ÉRTÉKELŐLAP 

 

Sorszám A vizsgázó neve Tétel 

Érdemjegy* 
95 – 100% jeles (5) 

90 –   94% jó (4) 

85 –   89% közepes (3) 

80 –   84% elégséges (2) 

  0 –   79% elégtelen (1) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

A gyakorlati vizsgatevékenységhez rendelt vizsgafeladatrész csak akkor kezdhető meg, ha az írásbeli 

vizsgatevékenység E) Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat vizsgafeladatát legalább 80%-ra teljesíti a vizsgázó. 

 

*A szóbeli vizsgatevékenység eredményességének minimumfeltétele 80%. 

 

 

 

Dátum:  

……………………………….. 

aláírás 

 


