
Tájékoztató 

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 

 

 
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása 

A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben lát el 
feladatokat, azonban alkalmas a központi adminisztratív területeken bizonyos feladatok ellátására. 
Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár 
összehasonlító szemléletben is), elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi 
szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. Részt vesz az ügyfelek 
pénzforgalmának lebonyolításában, mind számlapénz, mind készpénz esetében, fizetési számlához kapcsolódó 
termékeket és szolgáltatásokat értékesít és nyilvántart. Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet. 
Közreműködik a hálózati egységek nyitásában, zárásában, részfeladatokat lát el a készpénzellátásban. Lakossági, 
mikro, kis és középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében. Hiteladminisztrációs 
feladatokat lát el és hitelmonitoringot végez. A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató hálózati 
egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Ügyfélkapcsolatot létesít és gondoz. Az 
ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a termékekről (akár összehasonlító szemléletben is). Elősegíti az 
ügyfelek értékesítési és kockázati besorolásának elvégzését. Alkalmassági és megfelelőségi tesztet készít. 
Értékesíti a befektetési szolgáltatási termékeket, az ezzel kapcsolatos teljekörű dokumentációs feladatkört ellátja. 
Szabványosított és nem szabványosított tőkepiaci megbízásokat fogad és bonyolít. Értékpapírszámlát nyit és kezel. 
Figyelemmel kíséri a tőkepiaci folyamatokat és termék-innovációkat. Részt vesz az ügyfélszámla 
pénzforgalmának lebonyolításában. Pénztárat és helyi értéktárat kezel. Közreműködik a hálózati egységek 
nyitásában, zárásában, részfeladatokat lát el a készpénzellátásban. A független biztosításközvetítő alkalmas a 
lakosság, a vállalkozási szektor és az intézmények kockázatkezelési igényeinek a lebonyolítására a biztosítók felé, 
a kockázat transzfer keretein belül. Önállóan végzi a biztosítások megkötése előtt a megfelelő igény felmérést, 
összehasonlítást a piacon fellelhető termékek között, ha ez nem elégíti ki ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi 
megoldásokat dolgoz ki. A biztosítás feltételeit ismerteti és a megfelelő tarifa alapján díjat képez, és a biztosítási 
ajánlatot a biztosítóba juttatja. Ügyfeleivel rendszeres kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási ügyek 
rendezésében. A függő biztosításközvetítő alkalmas egy biztosító vagy egy mással nem versengő biztosítási 
termékek közvetítésére. Önállóan végzi az ügyfelei biztosítási igényeinek a felmérését, a biztosítási termékek 
ismertetését a biztosítás megkötését és az ajánlat és a díj biztosítóhoz történő eljuttatását. Bizonyos esetekben 
külön megfelelés esetén kötvényesít is. A valutapénztáros a vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek 
megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végez, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői 
és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat. A hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában 
bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében bankjegyvizsgálatot végez. Felelősségi körébe 
tartozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fellépni, amelynek révén hozzájárul a 
pénzváltó és a hitelintézet prudens működéséhez. 

A szakképesítésről 
- OKJ-azonosító: 54 343 01 
- Szakmacsoport: Közgazdaság 
- Szint: emeltszintű szakképesítés 
- Betölthető foglalkozás: Pénzintézeti ügyintéző (FEOR 3612), Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker (FEOR 3613), 

Biztosítási ügynök, ügyintéző (FEOR 3621),  
- Felelős minisztérium: Nemzetgazdasági Minisztérium 

A képzésről 
- Képzési forma: iskolarendszerű nappali képzés 
- Képzési idő: 2 év 

 
Felvételi feltételek 
- A jelentkezés feltétele: Érettségi és szakmai bizonyítvány másolata, jelentkezési lap kitöltése, regisztrációs díj (8.000 
Ft), iskolai támogatás (3.000 Ft) és alapítványi támogatás (min. 1.000 Ft/tanév) megfizetése 
 

Költségek 
- Ingyenes (25 éves korig az első és második szakma megszerzése, 1994-ben születettekkel bezárólag) 
- A további szakma megszerzése esetén tandíjat kell fizetni. 
 
 
 
 



Szakmai követelménymodulok: 

11504-12  Gazdálkodási alaptevékenység ellátása 

10137-12  Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció 

10142-12  Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció 

10138-12  Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok 

10136-12  Banki piac termékeinek értékesítése 

10140-12  Befektetési piac termékeinek értékesítése 

10141-12  Biztosítási piac termékeinek értékesítése 

10143-12  Biztosítástechnikai feladatok ellátása 

10144-12  Független biztosításközvetítői működés 

10146-12  Speciális ügyintézői feladatok ellátása 

10139-12  Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése 

11498-12  Foglalkoztatás I. 

11499-12  Foglalkoztatás II. 

11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság 
 

Vizsgatevékenységek:  
- írásbeli, szóbeli 

 
További információk 
- Interneten: www.faymisk.eu 

- E-mailben: csanyine@fay-misk.sulinet.hu 
- Telefonon: 46/563-384 
 
Kedvezmények 
Szociális és tanulmányi kedvezmények a rendeleteknek megfelelően igénybe vehetők; diákigazolvány, 20 éves korig 
iskoláztatási támogatás, árvaellátás.  
 

Szolgáltatások 
Étkezési lehetőség: büfé és menza, ingyenes internethasználat, pszichológiai szaktanácsadás, diákjogi képviselet. 
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