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Szóbeli tételsor 

 

A) Banki, befektetési, biztosítási piac termékeinek értékesítése 

 
 

1. 

a)  Ismertesse a hazai bankrendszer felépítését és főbb jellemzőit! Illusztrálja az elmondottakat 

konkrét hazai intézményekkel, eseményekkel is! Mi a Felügyelet szerepe a pénzügyi szektorban? 

Mi a Felügyelet részére történő adatszolgáltatás célja és lényege? 
 

b)  Mutassa be az értékpapírok közgazdasági jellemzőit! Csoportosítsa az értékpapírokat (pl. az 

értékpapírban foglalt jog, átruházási lehetőség, értékpapírok hozama és kibocsátó szerint)! Adjon 

példát is csoportonként! Sorolja fel, milyen más befektetési termékeket ismer Magyarországon az 

értékpapírokon kívül! 

 

 

2.  

a)  Ismertesse a hazai pénzügyi rendszer jogi szabályozását! Térjen ki részletesen a hitelintézeteket 

szabályozó törvényre! Értelmezze a prudens működést! Emeljen ki legalább 3 kapcsolódó előírást! 

Ismertesse a hitelintézetek belső szabályzatait! Soroljon fel ezekből legalább ötöt és mutassa be 

ezek tartalmát, célját röviden! 

b)  Mutassa be egy Ön által kiválasztott befektetési termék pénzáramlását! Jellemezze hozamát és 

kockázatát! Hogyan csökkenthető a befektetések kockázata? Határozza meg a nettó és bruttó hozam 

fogalmát! Definiálja a nettó jelenértéket és ismertesse alkalmazásának szabályait!  

 

 

3. 

a)  Ismertesse egy bank legfőbb tevékenységeit! Mutassa be a legfőbb pénzügyi szolgáltatásokat! 

Kapcsolja a pénzügyi szolgáltatásokat jellegzetességei alapján ügyfélkörökhöz, esetleg ágazatokhoz 

vagy egyéb meghatározó kategóriákhoz! Mutassa be a bank tipikus ügyfélköreinek jellemzőit és 

legfőbb pénzügyi céljaikat! 

 

b)  Ismertesse a befektetési tanácsadás legfőbb elveit! Értelmezze az alkalmassági és megfelelőségi 

tesztet! Mutassa be gyakorlati alkalmazását! Fejtse ki, mit ért a megbízás ügyfél számára 

legkedvezőbb végrehajtása alatt!  

 

 

4.  

a)  Ismertesse a pénzügyi intézményekhez és szolgáltatásaikhoz kapcsolódó fogyasztóvédelmi 

szabályozást, és határozza meg a fogyasztóvédelmi hatóság szerepét! Térjen ki az üzletszabályzat 

és az általános szerződési feltételek felépítésére és tartalmára! Mutassa be, miről és milyen 

formában kell az ügyfeleket tájékoztatni! 

 

b)  Ismertesse a pénzügyi piac szerepét, lényegét, valamint a pénzügyi közvetítés szükségességét! 

Mutassa be a pénzügyi piacok intézményeit! Térjen ki az intézményi befektetők meghatározására és 

szerepére! Sorolja fel a pénzügyi közvetítőket! 
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5.  

a)  Ismertesse a lakossági, a kisvállalkozói és a vállalati ügyfeleknek ajánlott tipikus banki termékeket! 

Csoportosítsa a betét- és hiteltípusokat! (Csoportosításában az elsődleges szempont az ügyfél-

megközelítés legyen!) Térjen ki a termékek árazását befolyásoló tényezőkre is! 

 

b)  Definiálja a tőzsdét és ismertesse annak szerepét a pénzügyi piacon! Értelmezze, miért tekinthető a 

tőzsde az egyik leghatékonyabb pénzügyi piacnak! Jellemezze a tőzsdei kereskedést, mutassa be a 

főbb ügyleteket! Vázolja fel, hogyan hajt végre egy tőzsdei, eladásra vonatkozó ügyfélmegbízást!  

 

 
6.  

a)  Ismertesse részletesen a hitelezés folyamatát! Mutassa be a hitelkérelem formai és tartalmi 

kellékeit! Ismertesse a hitelkérelem tartalmát, befogadásának menetét és a hitelbírálati eljárást! 

 

b)  Sorolja fel egy befektetési szolgáltató által végzett tevékenységeket! Ismertesse a tevékenységek 

jellemzőit! Határozza meg, milyen intézmény lehet befektetési szolgáltató, és ismertesse a 

megfelelés feltételeit!  

 

 

7.  

a)  Vázolja a hitel-előterjesztésről való döntés menetét, a szerződéskötést és az ezekhez kapcsolódó 

hiteladminisztrációs tevékenységet! Térjen ki a hitelmonitoring tevékenység jelentőségére is! 

Ismertesse röviden a követeléskezelés lényegét! 

 

b)  Ismertesse a legjellemzőbb értékpapírok (állampapír, vállalati kötvény, részvény, befektetési jegy) 

jellemzőit és hozamszámításának elveit! Rangsorolja és értelmezze kockázat szerint az egyes 

értékpapírokat! 

 

 

8.  

a)  Ismertesse a folyószámlanyitás feltételeit, kapcsolódó ügyintézői feladatokat! Mutassa be a fizetési 

számla tipikus tranzakcióit! Mutassa be a fizetési számlához kapcsolódó leggyakrabban igénybe 

vett szolgáltatások formáit! Soroljon fel az elektronikus banki szolgáltatásokat! Értelmezze a 

pénzforgalmi jelzőszámot (szerkezet és funkció szerint)! Fejtse ki, mi az IBAN! 

 

b)  Sorolja fel a befektető-védelmi szabályokat! Ismertesse a BEVA szerepét és funkcióját! Mutassa 

be, hogyan történik a BEVA kártalanítás!  

 

 

9.  

a)  Ismertesse a pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet! Mutassa be a bank ehhez kapcsolódó 

kötelezettségét! Sorolja fel az egyes fizetési módokat! Ismertesse az egyes fizetési módok típusait 

részletesen!  

 

b)  Definiálja a biztosítást! Ismertesse a kockázat és a kár fogalmát! Sorolja fel a fő biztosítási ágakat! 

Csoportosítsa a biztosításokat! Mutasson be egy tetszőlegesen választott biztosítási terméket!  
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10. 

a)  Ismertesse a pénzmosás megelőzéséről szóló szabályozás célját, lényegét és szerepét! Mutassa be 

az ügyfélazonosítás szükségességét (hogyan és milyen esetekben)! 

 

b)  Mutassa be a különféle kamatszámítási módszereket! Ismertesse a jelenérték-számítás szerepét és 

használhatóságának jelentőségét! Értelmezze a befektetési alapok esetében a nettó eszközérték 

kifejezést!  

 

 

11.  

a)   Határozza meg a GIRO és a VIBER rövidítéseket! Ismertesse, hogyan zajlanak le a GIRO-ban és a 

VIBER-ben az ügyletek! Mutassa be az ügyletekhez kapcsolódó ügyintézői feladatokat! Értelmezze 

a SEPA-t, és ismertesse annak jelentőségét! Mutassa be a „sárga csekk” a fizetési forgalomban 

betöltött szerepét! 

 

b) Mutassa be a biztosítási piac főbb intézményeit, szereplőit! Definiálja a biztosítási ajánlatot! 

Ismertesse a biztosítási üzletkötés menetét és lényegét! Mutassa be, milyen biztosítási termékek 

kapcsolód(hat)nak a banki termékekhez!  

 

 

12.  

a)   Mutassa be a bankkártyát részletesen! Sorolja fel a bankkártya típusokat! Ismertesse a bankkártya 

üzletág szereplőit! Értelmezze az ATM és a POS rövidítéseket! Ismertesse, milyen egyéb 

szolgáltatásokat kínálnak a bankok a kártyaüzletághoz kapcsolódóan! 

 

b) Mutassa be a határidős termékeket, szerepüket, lehetséges felhasználásukat és a kockázatukat! 

Sorolja fel, milyen típusú határidős terméket ismer! Ismertessen egy tetszőlegesen kiválasztott 

határidős ügyletet! 

 

 

13.  

a)   Tegyen különbséget a banktitok és az üzleti titok között! Ismertesse, mikor adható ki a banktitok és 

hogyan kell a kiadás során eljárni! Definiálja a KHR-t, és ismertesse kiknek az adatai találhatók 

benne! Értelmezze a pozitív adóslistát (lényege, szerepe)! 

 

b)   Mutassa be a Budapesti Értéktőzsde szerepét, felépítését! Értelmezze a BUX-indexet! Mutassa be a 

Keler Zrt. által végzett tevékenységeket! 

 

 

14. 

a)   Ismertesse a betétvédelem jelentőségét! Beszéljen részletesen az OBA-ról! Mutassa be, milyen 

szerepet játszik az OBA a fogyasztóvédelemben! Mutassa be, hogyan zajlik a kártalanítás az OBA 

részéről, ha a bank fizetésképtelenné válik! Ismertesse az eljárást az ügyfél szempontjából! 

 

b)   Ön szerint milyen alapon döntenek az emberek megtakarításaikról? (Térjen ki a korosztályok és a 

terméktípusok viszonylatára, valamint a kockázatviselési hajlandóságra is!) Ismertesse az ügyfelek 

figyelmébe ajánlható szempontokat! Vázolja fel, hogy az ajánlás során mit vesz figyelembe, mit 

kérdez az ajánlás előtt az ügyféltől, és mire tér ki? 
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15. 

a)  Vázolja a likviditás, szolvencia és jövedelmezőség hármasság lényegét, eltérését, 

összekapcsolódását és fontosságát, valamint térjen ki a prudenciára is! Térjen ki a kapcsolódó jogi 

szabályozás céljára és lényegére! 

 

b)  Soroljon fel forgalomban lévő állampapírokat! Ismertesse az állampapírpiac jellemzőit és főbb 

intézményeit! Értelmezze a kockázat és hozam viszonyát az állampapírok esetében! 

 

 

16.  

a)  Mutassa be a jellemző hiteltermékeket, és említsen hozzájuk néhány tipikus hitelezési feltételt! 

Tegyen különbséget hitel és kölcsön között! Ismertesse a hitelezés során felmerült költségeket! 

Mutassa be azokat a költségeket is, amelyeket ugyan nem a banknak fizet az ügyfél, de mégis a 

hitelfelvétellel függnek össze! Definiálja a THM-t! Ismertese a hitelezéssel kapcsolatos funkciók 

helyét a bankban! 

 

b)  Mutassa be a pénzügyi tanácsadás főbb lépéseit! Ismertesse az egyes lépések során az érétkesítő 

által végzett tevékenységeket! (Az ügyfél-tájékoztatási kötelezettségekre konkrétan térjen ki). 

Mutassa be az eljárás szabályait és menetét ügyfélpanasz esetén!   

 

 

17.  

a)  Ismertesse a bank sajátságos tevékenysége és jellege miatt felmerült számos különleges kockázat 

formáit és azok lényegét!  Határozza meg az árfolyam fogalmát! Ismertesse, hogyan lehet a deviza-

és a valutaárfolyamot meghatározni! 

 

b)  Mutassa be a befektetések tipikus céljait, valamint az adott céloknak legmegfelelőbb befektetési 

termékeket! Választását indokolja!  Ismertesse, milyen tevékenységet foglal magában a portfólió-

kezelés! 

 

 

18. 

a)  Ismertesse részletesen és csoportosítsa a hitelfedezeteket! Mutassa be a gyakorlatban alkalmazott 

tipikus biztosítékok formáit! Értelmezze a fedezetértékelést! Mutassa be a biztosítékokkal 

kapcsolatos nyilvántartásokat! 

 

b)  Mutassa be az értékpapírok forgalomba hozatalának szereplőit és folyamatát! Ismertesse a 

tájékoztató tartalmát!  

 

 

19.  

a)  Jellemezze a vállalati, a kisvállalkozói és a lakossági hitelezés sajátosságait a hitel célja, tárgya, 

formája és kondíciói szerint! Mutassa be, miben különbözik a banki kockázatfelmérés ezen 

ügyfelek esetében! Sorolja fel az adós minősítésének szempontjait! 

 

b)  Ismertesse az ügyfélmegbízások kezelésének teljes és részletes menetét! Mutassa be, milyen 

esetekben történhet meg a megbízások összevonása és allokációja! Ismertesse az allokációs 

szabályzat tartalmát! 
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20. 

a)  Ismertesse a lakossági ügyfelek tekintetében a tipikus életciklus modelleket a banki termékek 

vonatkozásában! Sorolja fel a tipikus megtakarítási szempontokat! Mutassa be részletesen a tipikus 

banki megtakarítási termékeket! 

 

b)  Ismertesse a többszörös biztosítás lényegét! Tegyen különbséget az alulbiztosítás és a túlbiztosítás 

között! Mutassa be a biztosító tájékoztatási kötelezettségét a fogyasztó irányába! Ismertesse a 

biztosítási szerződés tartalmi elemeit!  
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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 szóbeli vizsgatevékenység eredményességének minimumfeltétele 60%. 

 

Dátum:  

……………………………….. 

aláírás
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Szóbeli tételsor 

 
 

B) Független biztosításközvetítői működés 
 

1. Hasonlítsa össze az ügynök, az alkusz, a többes ügynök és a biztosító munkavállalója 

termékértékesítő tevékenysége lényeges elemeit! Milyen alapvető különbségek és 

hasonlóságok vannak köztük a feladatellátás és a felelősség tekintetében? 

 

2. Ismertesse a független biztosításközvetítői tevékenység megkezdéséhez szükséges személyi 

és tárgyi feltéteket! 

 

3. Ismertesse a független biztosításközvetítő és a független biztosításközvetítői tevékenység 

irányításáért felelős természetes személy engedélyezése részletszabályait! 

 

4. Ismertesse a magyar állandó tartózkodási hellyel rendelkező független biztosításközvetítői 

tevékenységet folytatni kívánó természetes személy felügyeleti nyilvántartásba vételi 

folyamatát! Milyen feltételeknek köteles megfelelni a nyilvántartásba vételkor? Mely adatok 

tekintetében minősül közhitelesnek a nyilvántartás? Mely adatokat teszi közzé a honlapján a 

Felügyelet? 

 

5. Ismertesse a független biztosításközvetítői tevékenység kérelemre történő 

megszüntetésének és felfüggesztésének, valamint a független biztosításközvetítő által másik 

tagállamban történő fióktelep létesítésének, valamint határon átnyúló szolgáltatás keretében 

végzett tevékenységének megkezdésének szabályait! 

 

6. Ismertesse, hogy tagállamban székhellyel rendelkező vagy harmadik országbeli 

biztosításközvetítő tevékenységét milyen feltételekkel végezheti Magyarország területén, 

határon átnyúló szolgáltatásként vagy magyarországi fióktelepe útján, ha erre a saját 

államában jogosult! 

 

7. Mutassa be a független biztosításközvetítő tevékenységét! Mire terjedhet ki a tevékenysége, 

mit nem végezhet? Milyen kötelezettségei vannak jogszabály és a Független Biztosítási 

Alkuszok Magyarországi Szövetsége Üzleti Etikai Kódexe szerint a biztosítási szerződés 

megkötésének előkészítése során? 

 

8. Ismertesse a független biztosításközvetítő kötelezettségeit az ügyfél által befizetett, a 

biztosítót megillető, vagy a biztosító által kifizetett, az ügyfelet megillető pénzeszközökkel 

kapcsolatban! Ismertesse, hogy a független biztosításközvetítő milyen szabályok alapján 

szerezhet minősített befolyást másik független biztosításközvetítői tevékenységet folytató 

vállalkozásban! 

 

9. Definiálja a jutalék és a megtakarítási jellegű életbiztosítás fogalmakat! Hasonlítsa össze a 

szerzési és a fenntartási jutalékot! Értelmezze, hogy mit jelentenek a jutalékjogosultság, a 

jutalékcsepegtetés és a jutalék-visszatérítés fogalmak! Ismertesse a megtakarítási jellegű 

életbiztosítások jutalékfizetési szabályait! 
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10. Ismertesse a független biztosításközvetítő ügyfél felé fennálló tájékoztatási kötelezettsége 

szabályait! 

 

11. Ismertesse a független biztosításközvetítőre vonatkozó panaszkezelési szabályokat! 

Ismertesse, hogy milyen célt szolgál a független biztosításközvetítők arcképes igazolványa, ki 

állítja ki és milyen adatokat tartalmaz? 

 

12. Milyen felelősségi szabályoknak köteles megfelelni a független biztosításközvetítő 

tevékenysége során? Ismertesse a független biztosításközvetítő kötelező felelősségbiztosítási 

szerződése tartalmi követelményeit, hatályát, valamint megkötésének, fenntartásának és 

megszűnésének részletszabályait! 

 

13. Ismertesse, hogy milyen nyilvántartásokat köteles vezetni a független biztosításközvetítő! 

Ismertesse a független biztosításközvetítő lebonyolított biztosítási ügyleteiről történő 

nyilvántartás-vezetési és éves jelentéstételi kötelezettsége részletszabályait!  

 

14. Definiálja a biztosítás titok és az üzleti titok fogalmát! Mit jelent a független 

biztosításközvetítő titoktartási kötelezettsége? Ismertesse, hogy mikor adható ki biztosítási 

titok harmadik személynek! Ismertesse, hogy a független biztosításközvetítő az ügyfelek mely 

biztosítási titoknak minősülő adatait jogosult kezelni, mennyi ideig és milyen célból!  

 

15. Ismertesse részletesen, hogy milyen intézkedéseket hozhat a Felügyelet a független 

biztosításközvetítőkkel szemben! Mit jelent az intézkedések fokozatosságának elve? 

 

16. Ismertesse a független biztosításközvetítő szakmai továbbképzésének szabályait! 

Ismertesse, hogy milyen bejelentési kötelezettségei vannak a független biztosításközvetítőnek 

a változástól számított 2 munkanapon belül és 30 napon belül! 

 

17. Ismertesse magyarországi függő és független biztosításközvetítők Referencia Rendszerét! 

Mutassa be létrehozásának célját, az ahhoz való csatlakozás formáját! Ismertesse a referencia 

kérelem és a referencia tájékoztató mibenlétét! 

 

18. Ismertesse részletesen a független biztosításközvetítő jogi személy és a független 

biztosításközvetítő természetes személy között írásban létrejött megállapodás tartalmát! 

 

19. Mutassa be a független biztosításközvetítő és a biztosító közötti együttműködési 

megállapodás lényegét! Ismertesse, hogy milyen tilalmakat és kötelezettségeket fogalmaz 

meg a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége Üzleti Etikai Kódexe a 

tisztességes piaci verseny fenntartása érdekében? 

 

20. Mutassa be (a Szolvencia I rendszerhez képest) a Szolvencia II rendszer lényeges 

újdonságait a tartalékképzés és a tőkemegfelelés terén! Mutassa be továbbá, hogy hogyan 

érvényesül a kockázat-szempontúság a biztosítók vállalatirányítási rendszerében és a 

felügyeleti felülvizsgálatok keretében (csak a lényegi dolgokra térjen ki)! 
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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 szóbeli vizsgatevékenység eredményességének minimumfeltétele 60%. 

 

Dátum:  

……………………………….. 

aláírás
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Szóbeli tételsor 

 

C) Speciális ügyintézői ismeretek 
 

 

1. Határozza meg a pénzváltás fogalmát, a pénzváltási tevékenység végzésére jogosultak 

körét! Részletezze a pénzváltási tevékenységről szóló Kormányrendelet alapján a 

pénzváltás személyi és tárgyi feltételeit! Sorolja fel a közvetítő által igazolandó egyéb 

feltételeket is! 

2. A hitelintézet és a közvetítő részére kiadott engedélyek között különbségek vannak a 

pénzváltási tevékenység végzése tekintetében, mutasson rá ezekre! Részletezze a 

telephelybővítésre, a szüneteltetésre és az üzlethelyiségen kívüli pénzváltásra vonatkozó 

előírásokat! Mutassa be a különböző szintű (belső, hitelintézeti, MNB) ellenőrzés 

előírásait és a kapcsolódó feladatokat! Sorolja fel a különböző szintű ellenőrzés által 

feltárt hiányosság, illetve szabálytalanság esetén felmerülő szankciókat! 

3. Ismertesse a pénzkészlet biztosításának feltételeit, a forgalomhoz igazodó 

készletváltoztatás lehetőségeit és esetleges korlátait! Térjen ki ezen szabályok 

ismertetésekor a forgalmazni kívánt külföldi pénznemek körére, valamint a pénzkészlet 

kezelésének sajátosságaira a más tevékenységet is végző pénzváltást közvetítők esetében! 

Sorolja fel a pénzváltó működését meghatározó szabályzatokat, mutasson rá 

jelentőségükre, ismertesse a legfontosabb tartalmi elemeiket! 

4. A jogszabály meghatározza a pénzváltás fogalmát, ennek mentén részletezze milyen 

típusú szolgáltatás nem minősül pénzváltásnak! Határozza meg az engedélyező hatóságot 

és a pénzváltási tevékenység végzésére jogosultak körét a hitelintézetek és a közvetítők 

vonatkozásában! Fejtse ki a pénzváltó közvetítői rendszer lényegét (ideértve a 

névhasználattal, a pénzkészlet biztosításával, a károkozás esetén történő helytállással 

kapcsolatos előírásokat)! Sorolja fel a pénzváltók lehetséges ügyfélkörét! 

5. Mutassa be a forint teljes konvertibilissé válásának menetét (devizaliberalizáció), fejtse ki 

az egyes változások pénzváltásra gyakorolt hatását! Ismertesse a devizakorlátozások 

megszüntetéséről szóló törvény legfontosabb előírásait (forinttal, valutával történő fizetés 

szabályai)! Térjen ki a fizetőeszközökkel kapcsolatos (fizetőeszköz, valuta, deviza, 

konvertibilis pénznem) definíciókra! 

6. Definiálja a devizakorlátozások megszüntetéséről szóló törvény alapján a devizabelföldi 

természetes személy, valamint a devizabelföldi vállalkozás és szervezet fogalmát! 

Mutassa be azok meghatározó jellemzőivel a devizabelföldi természetes személyek 

személyazonosságát igazoló okmányait! Ismertesse az I. és II. törvény hatálya alá tartozó 

devizabelföldi külföldi állampolgárok tartózkodási jogát igazoló okmányait! 

7. Definiálja a devizakorlátozások megszüntetéséről szóló törvény alapján a devizakülföldi 

természetes személy, valamint a devizakülföldi vállalkozás és szervezet fogalmát! 

Mutassa be azok meghatározó jellemzőivel a devizakülföldi természetes személyek 

személyazonosságát igazoló okmányait! Ismertesse az I. és II. törvény hatálya alá tartozó 

devizakülföldi személyek tartózkodási jogát igazoló okmányait! 
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8. Fejtse ki a pénzmosás fogalmát! Határozza meg a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozásának megelőzése és megakadályozása érdekében szükséges intézkedéseket! 

Ismertesse a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására vonatkozó szabályozás 

alapján az ügyfél-átvilágítás fogalmát és az átvilágítás eseteit! Térjen ki a ténylegesen 

összefüggő több ügyleti megbízás meghatározására, az azzal kapcsolatos eljárási 

kötelezettségre, a már átvilágított ügyfél újabb megbízásának, pénzváltásának kezelésére! 

Mutassa be a bejelentési kötelezettségre vonatkozó legfontosabb előírásokat! 

9. Ismertesse a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabály 

előírásaira figyelemmel az ügyfél-átvilágítási intézkedés eseteit! Fejtse ki részletesen az 

átvilágítás első két lépésének, azaz a személyazonosság igazoló ellenőrzés és az 

azonosítás szabályait! Ismertesse a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján a 

belföldi, illetve a külföldi természetes és nem természetes személyektől az eljárás során 

elfogadható okmányokat! Határozza meg az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás 

lényegét! Sorolja fel az azonosítás során rögzítendő adatokat! 

 

10. Ismertesse részletesen az ügyfél-átvilágítás alkalmával a természetes személyektől 

elfogadható személyazonosságot, illetve a magyarországi tartózkodási jogot igazoló 

dokumentumokat! Mutasson rá, hogy a bemutatott okmányok alapján hogyan állapítja 

meg az illető devizabelföldi, illetve devizakülföldi státuszát! Térjen ki arra, hogy melyik 

okmányhoz szükséges a devizajogi státusz megállapítására, illetve a személyazonosság 

igazolására további dokumentum!  

11. Ismertesse a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására vonatkozó szabályozás 

alapján az ügyfél-átvilágítási intézkedés eseteit! Mutassa be az átvilágítás lépését a 

tényleges tulajdonosra és a kiemelt közszereplőre vonatkozó nyilatkoztatás szabályai 

tekintetében! Részletesen fejtse ki a tényleges tulajdonos és a külföldi lakóhelyű 

természetes személy esetén a nyilatkozatok kitöltésére vonatkozó előírásokat! Segítse az 

ügyfelet egy kitöltési útmutató vonatkozó részének szóbeli magyarázatával a 

nyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó valamely nyomtatvány 

tekintetében! 

12. Fejtse ki, hogy a teljes adatkör rögzítéséhez melyik esetekben szükséges lakcímkártyát, 

illetve szálláshely bejelentőt kérni! Részletezze a pénzmosás megelőzésére és 

megakadályozására vonatkozó szabályozás szerinti bejelentési kötelezettségre vonatkozó 

előírásokat! Határozza meg a felfedés tilalmának lényegét! Mutassa be a vonatkozó uniós 

szabályozás alapján határátlépéskor milyen előírások állnak fenn a nyilatkozattételi 

kötelezettségre!  

13. Mutassa be a pénz- és értékkezelés jogszabályi hátterét és ennek alapján a belső 

szabályozásra vonatkozó elvárásokat! Ismertesse a pénz- és értékkezelés személyi, tárgyi 

és (biztonság)technikai feltételeit! Sorolja fel a pénzkezelés (pénztárnyitás és –zárás, 

készletre vétel, pénzmozgás értéktár és pénztár között, bizonylatolás, nyilvántartás, 

rovancs) legfontosabb előírásait! Térjen ki a kártérítési felelősségre, a pénztárellenőr 

feladataira, valamint a legfontosabb fogalmak (bankjegycsomag, bankjegyköteg, 

beolvasás, ellenőrzés, érmetétel, készpénz, különbözet, stb.) meghatározására is! 
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14. Részletezze az MNB rendeletek alapján a valódiság- és forgalomképesség vizsgálatának 

előírásait! Értelmezze a hamis és a hamisgyanús, továbbá a hiányos és a forgalomból 

bevont bankjegy/érme fogalmát! Határozza meg a forgalomképes és nem forgalomképes 

készpénz fogalmát! Mutassa be a hamisgyanús, illetve a nem forgalomképes készpénz 

(forint, valuta) kezelésének szabályait! 

15. Sorolja fel az Európai Unió, illetve az Európai Monetáris Unió tagállamait! Ismertesse az 

euró bevezetésének folyamatát, kitérve az eurót korábban és az elmúlt néhány évben 

bevezető országok esetében felmerülő eltérésekre! Térjen ki Magyarországnak az Európai 

Unióba történt belépésére, hazánknak az Európai Monetáris Unióhoz történő 

csatlakozásának feltételeire, a majdani csatlakozás pénzváltásra gyakorolt hatásaira! 

Ismertesse a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására vonatkozó szabályozás 

alapján a nagy összegű pénzváltási tranzakciók nyilvántartására, valamint az átvilágítás 

során rögzített ügyféladatok, dokumentumok és nyilatkozatok megőrzésére vonatkozó 

szabályokat! 

16. Határozza meg az árfolyam és az árfolyamjegyzés fogalmát! Mutassa be az MNB 

árfolyamjegyzésére vonatkozó lényegesebb ismérveket! Ismertesse a pénzváltók 

árfolyamjegyzésére vonatkozó jogszabályi előírásokat! Mutassa be az árfolyamképzést 

különböző piaci szereplők (hitelintézet, szálloda, utazási iroda, csak pénzváltással 

foglalkozó közvetítő) szempontjából és különböző piaci helyzetekben! Mutassa be a 

panaszkezelés jogszabályokban rögzített szabályait (panaszbejelentő, egyéb módon 

benyújtott panasz, visszaigazolási és válaszadási kötelezettség, dokumentumok 

megőrzése, egyéb jogorvoslati lehetőségek)!  

17. Vázolja a valuták vételére, eladására és konverziójára vonatkozó szabályokat 

(tevékenységi kör, árfolyam-alkalmazás)! Ismertesse a személyazonosság ellenőrzésére 

vonatkozó előírásokat valutaváltás esetén! Sorolja fel az ügyleti bizonylaton rögzítendő 

ügyféladatokat természetes személy, illetve vállalkozás szervezet esetében! Térjen ki a 

forgalmazható pénznemek körére, a jutalék felszámításának lehetőségére, a lehetséges 

korlátozásokra! Ismertesse a készpénzforgalmazás (valódiság- és forgalomképesség 

vizsgálat), valamint a forint címletváltásának általános szabályait! 

18. Mutasson rá a fixcímletű és a kiírt csekkek azonos és eltérő elemeire (értékjelzés, 

fedezet)! Foglalja össze a csekkek vétele során alkalmazandó előírásokat (érvényességi 

idő, aláíratás, árfolyam, jutalék, érvénytelenítés, tiltó lista kezelése)! Ismertesse a csekkek 

eladására és konverziójára vonatkozó szabályokat! Ismertesse a személyazonosság 

ellenőrzésére vonatkozó előírásokat csekkváltás esetén! Sorolja fel az ügyleti bizonylaton 

rögzítendő ügyfél adatokat természetes személy, illetve vállalkozás szervezet esetében! 

19. Ismertesse a pénzváltásnál, illetve a készletmozgásnál alkalmazandó bizonylatokat 

fajtájuk és tartalmuk szerint! Fejtse ki a bizonylatok szigorú számadásúként történő 

kezelésének szabályait! Mutasson rá a bizonylatok tartalmi különbségére valuta- és 

csekkváltás esetén! Részletezze a pénztárnapló vezetésére, továbbá a bizonylatok 

megőrzésére vonatkozó szabályokat! Határozza meg az átváltási kulcs és a bankjegycsere 

fogalmát! Mutasson rá a megszűnt tagvaluták bankjegycseréje és a konverzió közötti 

különbségre! 
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20. Mutassa be a pénzváltók által elkészítendő, a működését meghatározó belső 

szabályzatokat! Részletesen ismertesse az egyes szabályzatok kötelező tartalmi elemeit! 

Térjen ki a szabályzatok szerepére (az ügyfél tájékoztatása, az egyes feladatok 

ellátásának részletes leírása, a feladatok összegzése), az elkészítés alapjául szolgáló 

segédletre (mintaszabályzat) és előírásokra (jogszabályi háttér) is! 
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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 szóbeli vizsgatevékenységhez rendelt vizsgafeladatrész csak akkor kezdhető meg, ha az írásbeli vizsgatevékenység 

D) Speciális ügyintézői ismeretek vizsgafeladatát legalább 80%-ra teljesíti a vizsgázó. 

 

*A szóbeli vizsgatevékenység eredményességének minimumfeltétele 80%. 

 

 

 

Dátum:  

……………………………….. 

aláírás 


