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Az értékszállítók képzésének jelene, és jövője 

Lengyel Pál, Területvezető 

 

 

A pénz és érték szállítás mindig veszélyes üzemként van aposztrofálva, szakmai, és társadalmi 

körökben egyaránt. A benne tevékenyen résztvevőkre is egyre több és komolyabb veszély leselkedik 

a szállítás megkezdésétől a feladat befejezéséig. A szállítandó érték nagyságának növekedéséből a” 

járdakockázati tényező
1
” is arányosan nő, ennek következtében a vállalkozások terhei is nőnek, 

(biztosítói elvárások) és a pszichikai terhelés is egyre nagyobb mértékben befolyásolja a személyzet 

feladat teljesítő képességét, és a munkáltató szerepét is. 

 

Az elmúlt években tapasztalt szállítók elleni támadások egyre agresszívebben és egyre durvábban 

valósulnak meg. Ennek következtében el kell gondolkodni azon, hogy a jövőben hogyan és miként 

lehet csökkenteni a szakmában dolgozók veszélyeztetettségét, és a nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 

képzésekre oktatásokra, szakmai konzultációkra hogy a szakma végrehajtói állomány minél 

hatékonyabban és magabiztosabban tudjon kezelni egy-egy rendkívüli eseményt vagy események 

sorozatát. Ebben a munkáltatónak és a szakmai kamarának is nagy szerepe van. 

 

1. A szakmai kamara jelenlétének fontossága 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara felnőtt képző intézménye a 

pénzszállító munkatársak képzésére nagy figyelmet fordít. Ennek érdekében a 2012.év IV. 

negyedévétől kezdődően, egy az alapjaiban más felnőtt képzési programot indít el, azon egyéni vagy 

társas vállalkozók, szolgáltatók részére, akik ilyen tevékenységet folytatnak vagy folytatni kívánnak a 

jövőben. 

 

2. A szakképzések Célja és fontossága 

A képzési programot kétféle tematikai felépítés alapján lehet megválasztani, a megrendelői igényeihez 

igazítottan választhat, hogy egyik vagy másik képzési rendszer tematikát veszi igénybe, de egyszerre 

mind a kettőt is alkalmazhatja a munkatársai részére. 

 Az egyik lehetőség, hogy szakképesítés megszerzésére irányuló képzést folytat az intézmény, 

és megszervezi a szakmai vizsgát. 

 A másik, hogy (a felnőttképzés kifejezésével élve) akkreditált szakmai képzési programot 

valósít meg a képző szervezet, és tanúsítványt bocsát ki. 

 

A szakmai kamara által létre hozott képző intézmény vállalja, hogy a megrendelői kívánságára az 

előre egyeztetett helyszínen és időbeosztás alapján valósítja meg a képzéseket, és minden 

tekintetben alkalmazkodik a megrendelői igényekhez. 
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3. Az egyes képzési tartalmak ismertetése 

Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítést ad: Pénzszállító 31 861 01 0001 31 05. 

Az államilag elismert szakképesítések között szereplő Pénzszállító szakképesítés-ráépülés 

besorolású. 

Ez azt jelenti, hogy a résztvevőnek rendelkeznie kell Biztonsági őri szakképzettséggel, hogy 

bekapcsolódhasson a képzésbe. Szakmai és vizsgakövetelményeit rendelet írja elő (15/2008. (VII. 

28.) IRM rendelet). 

A megszerzendő kompetenciák két modulban szerepelnek: a 0705-06 Fegyveres biztonsági őri 

feladatok és a 0707-06 Pénzszállítói feladatok. 

A bizonyítvány megszerzéséhez szakmai vizsgát kell tenni! 

 

A vizsgafeladatok: A vizsgára bocsátási feltétel a C kategóriás jogosítvány. Ezt a körülményt 

figyelembe kell venni a képzés szervezésekor, szakmai vizsgára csak azokat a résztvevőket lehet el 

küldeni, akik már eleve megfelelnek ennek az előírásnak. A képzésen természetesen mások is részt 

vehetnek, a számukra kibocsátott irat azonban nem OKJ-s bizonyítvány lesz, hanem tanúsítvány! 

A képzés óraszáma a képzésben résztvevők szakmai felkészültségétől függ, ám vélelmezve, hogy a 

szakmai gyakorlatuk magasabb szinten áll így több szakmai anyag rész csak megerősítésre szorul, 

előzetesen csupán 40-50 képzésben eltöltött órával kell számolniuk. (Szakmai szint felmérés 

kötelező!) 

 

Szakmai felnőttképzési program címe: A pénzszállítás korszerű biztonsági szabályai. 

Felújító képzés, a tapasztalt szakembereknek szól, akik a mindennapi munkájukból adódóan 

megfontoltan és jól kontrollálhatják, a rutinossá vált tevékenységük, és a jogi megalapozottságának a 

vizsgálatában is eredményesek. A rendkívüli események kezelését profi módon tudják át örökíteni a 

gyakorlati munkájukra. 

 

Ezen szakemberek részére a képzést: 5-5 óra, elméleti és gyakorlati konzultáció keretében valósulna 

meg az egymást követő napokon. 

 

A képzési programot a Felnőttképzési Akkreditációs Testület
2
 által hitelesíti, amely azt jelenti, hogy 

állami garanciával rendelkezik a tartalmát és a megvalósítás módját illetően. (A lajstromszám kiadása 

folyamatban van.) 

 

4. A képzések megvalósításáról 

A képzések csoportos konzultációs képzés keretében legfeljebb maximum 25 fő részvételével 

valósulna meg. A szakmai kamara a KaBiNet felnőtt képző intézmény igénybe vételével rendelkezik a 

programok megvalósításához szükséges, jogszabályokban meghatározott, kiváló oktatói gárdával, 

képzési segédanyagokkal. Az intézmény tudja biztosítani a megfelelő helyiségeket, felszereléseket, 

de kívánságra a képzést a megrendelő által megjelölt és előre leegyeztetett helyszíneken is tudja 

biztosítani. Az időbeosztás is a megrendelőtől függ. 
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Felhasznált irodalom: 

1. 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról. 

2. Mozgócélpontok Szerkesztette: Nán Jenő, kiadta: OKKER Oktatási Iroda 1994. 

3. Dr Szövényi György: Biztonságvédelmi kézikönyv KJK-Bp.2000. 

4. Rácz-László István: Pénz és Értékszállítmányok Általános Szabályai, Hadmérnök VI. évfolyam 1. 

szám 2011. 

 

Hivatkozások: 

1 Járdakockázat: a pénz- és értékszállító gépjármű és a pénzátvételi hely közötti útszakasz. 

2 Magyarországon a felnőttképzés akkreditációját a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet 

végzi. Akkreditációt egyes intézmények és egyes oktatási programok is nyerhetnek. Az akkreditálás 

feltétele, hogy a felnőttképzést folytató intézmény rendelkezzen legalább egy általa már megvalósított 

képzési programmal, valamint működő, annak szakmai munkáját segítő, a képzés színvonalát és a 

felhasználók igényeinek megfelelő minőséget biztosító szakmai tanácsadó testület hagyja jóvá az 

intézmény éves képzési tervét, továbbá az intézmény egyéb felnőttképzéshez kapcsolódó 

szolgáltatást is végezzen. A program-akkreditációs során pedig a képzési cél megvalósíthatóságát, a 

pedagógiai követelményeknek való megfelelést és ezek alapján hitelesíti a képzési programot, 

amelyet – az akkreditálást követően -, mint akkreditált képzési programot más felnőttképzést folytató 

intézmények is alkalmazhatnak. 

 


