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BEVEZETŐ 

Jelen tanulási segédlet azon 

tanároknak és diákoknak nyújt segítséget, 

akik a három éves szakképzésben magyar 

nyelvű osztályokban tanítanak, illetve 

tanulnak, Kereskedő - eladó szakon, 

kereskedelem szakterületen.  

A segédlet magyarországi 

tankönyvekből, szakkönyvekből van 

összeállítva, azzal a céllal, hogy a harmad 

éves szakiskolás diákok bővített pénztárosi 

ismeretekkel rendelkezzenek. A 

Kereskedelmi technikák modul tananyag 

kiegészítése, a 3-as szintű Szakmai 

Felkészültségi Szabványoknak 

megfelelően.  

Fejlesztett kompetenciák: 

Kereskedelmi technikák alkalmazása (URI 

8) 

8.1.2 A pénztárgép ismerete és használata 

8.2.2 Pénztári műveletek használata 

8.3.2 Felelősségvállalás, az érvényben 

lévő törvények betartása a 

pénztárgépek használásra 

vonatkozóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest auxiliar curricular cuprinde 

informații pentru cadrele didactice și elevi 

care predă, respectiv învață în învățământ 

profesional cu durata de trei ani, în 

domeniul de pregătire profesională Comerț, 

calificarea Comerciant – vânzător, secția 

maghiară. Auxiliarul a fost elaborat pe baza 

manualelor școlare și cărților de specialitate 

apărute în Ungaria, cu scopul de a avea 

cunoștiințe avansate pe postul de casier. 

Este extinderea unității de învățământ 

8, Modulul “ Tehnici comerciale”. 

Corelarea dintre rezultatele învățării din 

SPP și conținuturile învățării 

Unitatea de rezultate ale învățării 

tehnice specializate 8 Aplicarea tehnicilor 

comerciale.  

Rezultatele învățării: 

8.1.2. Prezentarea modului de 

funcționare și utilizarea casei de marcat 

8.2.2. Efectuarea operațiilor legate de 

funcționalitatea casei de marcat, prin 

raționamente matematice simple 

8.3.2. Asumarea responsabilității 

pentru respectarea legislației în vigoare, 

referitoare la funcționalitatea casei de marcat. 

Domenii de competențe cheie și 

rezultate ale învățării specifice acestora, 

integrate și dezvoltate în cadrul unității de 

rezultate ale învățării tehnice generale și 

specializate: Competențe digitale de utilizare 

a tehnologiei informației, Competențe 

matematice, Competențe civice și sociale. 
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A PÉNZTÁROS SZAKMA RÖVID BEMUTATÁSA 

 

Minden kereskedelmi egységben, az a személy, aki pénztárt egy-személyben kezeli, 

akinél a vásárló fizetni tud a megvásárolni kívánt áruért pénztárosnak nevezzük. Gyakran az 

egyetlen képviselője a boltnak, áruháznak, akivel a vásárló találkozik. Az ő szakmai tudása, 

viselkedése erősíti meg a boltról, áruházról kialakított képet. 

 

A pénztáros legfontosabb feladatai: 

 a vásárlók fogadása és üdvözlése, tájékoztatása, 

 az áru- és vagyonvédelemre vonatkozó előírások betartása,  

 korszerű pénztárgépeket és egyéb eszközöket kezelése (bankkártya-leolvasó, vonalkód-

leolvasó, elektronikus mérleg) valamint az esetleges hibákat tudja kijavítani és 

elhárítani (pl. szalagbegyűrődés, billentyűk beszorulása), 

 a leggyakrabban blokkolásra kerülő tételek kódszámának, gyorskódjának ismerése, 

 az áruk megvásárlásakor az áruk átadása a vásárlóknak, és cserébe a pénz (lehet 

készpénz, bankkártya, csekk, utalvány, kupon, stb.) átvétele,  

 a visszajáró pénz és a nyugta/számla szabályszerű átadása, 

 záráskor szükséges teendők elvégzése és dokumentációs kötelezettségeknek eleget 

tevése (pénztárjelentést készít és elszámol a bevétellel). 

Felelőssége kettős 

 Egyéni felelősség: anyagilag és erkölcsileg is felelős a rábízott feladatokért, értékért, 

pénztárért és készpénzért, valamint a pénzt helyettesítő okmányokért. 

 Leltárfelelősségi kötelezettsége is van a pénztárosnak, ha az üzlet kollektív felelősségű 

rendszerben dolgozik. 

 

A pénztáros állandó helyen, egy zárt térben, ahol gyakran meleg, vagy légkondicionáló 

által befolyásolt hőmérsékleten dolgozik. Túlnyomórészt álló munka ezért fennáll a lábakon a 

visszértágulatok kialakulásának veszélye és a rendszeres hétvégi nyitva tartás miatti túlterhelés.  

 

Fokozott figyelmet igénylő munka, amelyhez szükségesek a következő készségek és 

képességek: figyelem megosztás, kézügyesség, pontosság, precizitás, felelősségvállalás, 

becsületesség, alkalmazkodóképesség, reklamáció rendezéséhez szükséges a tűrőképesség, 

problémamegoldás, stressz tolerancia, együttműködő képesség, szervezőkészség, valamint 

kommunikációs készség.  
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I. A PÉNZTÁROS MUNKAESZKÖZEI 

 

                              

A kereskedelemben árbevétel realizálása a cél, melyet a pénztárak segítségével 

rögzítenek. Az így nyilvántartott bevételből fedezik a költségeket, például a pénztárosnak a 

bérét is. A pénztárosnak bármilyen kereskedelmi környezetben képesnek kell lennie az 

ellenérték elszámolására, eszközeinek, bizonylatainak használatára. Ez kiemelt figyelmet és 

pontosságot igénylő feladat. A pénztáros illetve az eladó szakképesítéssel rendelkezőktől a 

boltok elvárják a helyi pénztárgépek kezelésének gyors betanulását. Az ellenérték 

elszámolásának technikai eszközei az alkalmazott értékesítési mód, az áruk jellege, a bolt 

mérete alapján változatosak lehetnek.  

A megfelelő munkavégzéshez biztonsági és ergonómiai szempontból az alábbi eszközökre van 

szükség: 

 kisebb boltokban: többnyire a pulton kerül elhelyezésre a pénztárgép, 

 áruházakban már szükséges a pénztárpult, és korszerű pénztárgép, vagy 

pénztárterminál, 

 szupermarketekben és hipermarketekben elengedhetetlen a futószalagos pénztárpult, a 

hozzá kapcsolódó pénztárterminállal valamint az ehhez szükséges eszközökkel. 

A bolti eladó/ pénztáros leggyakrabban a következő eszközöket és azok kombinációját 

használja:  

1. pénztárgépek, pénztárterminálok 

2. szkenner, vonalkód olvasó,  

3. mérleg,  

4. áruvédelmi hatástalanító eszközök, 

5. blokknyomtató, számlanyomtató, 

6. bankjegyvizsgáló, 

7. bankjegy és érmeszámoló, 

8. bankkártya olvasó, 

9. pénztárellenőrző rendszer,  

10. Pénztárszék (ergonómiailag megfelelő), stb. 
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1. A PÉNZTÁRGÉPEK, PÉNZTERMINÁLOK 

 

A kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások számlaadásra vagy nyugtaadásra 

kötelezettek, mely kötelezettségüknek csak pénztárgéppel tehetnek eleget. Vagyis minden 

kereskedelmi tevékenységet folytató üzletben pénztárgépet kell alkalmazni! 

 

 

1.1.Kép Érintőképernyős pénztárgép 

 

 

1.2.Kép Egyszerű pénztárgép 

 

A pénztárgépek szerepe: 

 a vásárlás tételeinek összegezésével lényegesen meggyorsítják az ellenérték 

elszámolását, 

 egyszerűsödik az áru előkészítése, 

 megkönnyítik a készletnyilvántartást,  

 megkönnyíti a leltározást, 

 segíti a szabályos adózást, adómemóriával –úgy nevezett fekete dobozzal 

vannak ellátva, tehát minden bevételt rögzít, tartalmát utólag nem lehet 

módosítani, 

 tárolja a forgalmat, 

 leolvassa a bank- és hitelkártyát,  

 elérhetővé teszik az adatokat, 

 vonalkód leolvasására alkalmas,- az áruazonosító kódrendszer mentesíti a 

pénztárost a billentyűzéstől, feleslegessé teszi a változó árak naprakész 

ismeretét, 

 segítik az üzleti forgalom elemzését, 

 mérleggel is összeköthetők, ami gyorsítja az érékesítést,  

 alkalmasak a kézpénz fizetési számla kiállítására. 
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A kereskedelmi egységekben csak olyan pénztárgép használható, amely az Adó- és 

Pénzügyi Hivatal/ Országos Adóhatóság - által engedélyezett és az általa engedélyezett 

forgalmazó helyezett üzembe a 1999/28 számú sürgősségi kormányrendelet értelmében, amely 

2005-ben újra volt közölve és az óta is sok módosulás alá esett. 

 Az elektronikus naplójú pénztárgépekre (online pénztárgépekre) vonatkozó 2018/44-es 

sürgősségi kormányrendeletet, amely egyik módosítása az alaprendeletnek, 2018 májusában 

fogadta el a kabinet. Ennek értelmében a nagy- és közepes vállalkozóknak 2018. szeptember 

elsejétől, a kisvállalkozóknak 2018. november 1-től kellett bevezetniük az új pénztárgépeket. 

Az elektronikus pénztárgépek szerepe, hogy a beérkezett adatokat az adóhatóság tudja 

megfelelő szinten feldolgozni, hogy kiszűrjék az adócsalást, és növeljék az adóbevételeket. 

A pénzügyminisztérium azért tette kötelezővé az online pénztárgépek bevezetését, hogy 

minden tranzakció bekerüljön az Országos Adóhatóság adatbázisába. Az intézkedéssel 

csökkentik a bürokráciát, visszaszorítják az adócsalást, és növelik az állami költségvetés 

bevételeit. 

A pénztárgépekkel szembeni követelményeket rendeletben határozzák meg, melyek a 

következők: 

 bevételek kimutatására rögzítésére alkalmas; 

 alkalmas az üzembe helyezéskori lezárására; 

 az értékesítések összegét göngyölíti; 

 a készülék negatív végösszeget tartalmazó nyugta kibocsátására nem alkalmas; 

 napi (időszaki) forgalmi jelentést (zárást) készít, amelyet kinyomtat; 

 a napi értékesítések végösszegét az adómemóriában a hozzáférhetetlenség 

biztosításával, módosítási és törlési lehetőség kizárásával tárolja; Az 

adómemóriának az adatokat tápfeszültség-kiesés esetén is tárolnia kell!  

 készüljön ellenőrző szalag a kibocsátott nyugtáról és a napi forgalmi jelentésről;  

 számítógépes rendszerű, pénztárgép funkcióval ellátott berendezések pénztárgép 

programja a többi programtól elkülönüljön.  
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A kereskedelmi egységekben alkalmazott pénztáreszköz-kombinációk fajtái:  

- pénztár: önálló elektronikus pénztárgép melynek feladata a termékek, áruk 

értékesítésének rögzítése és gyűjtése, a kasszaforgalom nyilvántartása. A pénztárgép 

segítségével pontosan követhető az eladásra került termékek értéke és mennyisége. 

 

 

1.3.Kép Pénztár 

  - pénztár rendszer: a pénztárgéphez az elszámolást meggyorsító, segítő eszközöket 

kapcsolnak. Ilyen eszközök lehetnek: vonalkód olvasó, mérleg, nyomtató, számítógép stb. A 

pénztár rendszer forgalom rögzítésére, egyedi cikkgyűjtésre alkalmas. 

 

1.4.Kép Pénztár rendszer 

- komplett kereskedelmi rendszer, POS terminál: A pénztárgép rendszer 

elengedhetetlen része a kereskedelmi rendszer programot futtató számítógép, melyet egy 

központi (szerver) számítógéppel kapcsolnak össze.  

A gyors és biztonságos értékesítési folyamathoz szükséges a vonalkód olvasó használata, amely 

gyorsan és pontosan azonosítja a terméket. A vonalkód olvasó a számítógép részére 

értelmezhető, feldolgozható adatokat biztosít az értékesítés folyamán. A rendszer használatával 

követhetővé válik a termék a megrendeléstől, a beérkezésen át az eladásig. A folyamathoz 

tartozó bizonylatok a megrendelés, szállítás, nyugta, vagy számlakészítés visszakereshetők.  
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A tárolt adatok gazdag információt biztosítanak az árak változásáról, a termék, illetve egy 

szállító, vásárló, vagy a pénztáros (eladó) forgalmáról, valamint az adatok továbbíthatóságát 

teszik lehetővé egy másik adathordozóra (szerverre).  

A rendszerben a pénztárhelyek száma növelhető a számítógép (számítógép-hálózat) 

teljesítményének határáig. A rendszer igény szerint bővíthető nyomtatókkal, mérlegekkel, 

áruvédelmi rendszerrel stb. 

 

1.5.Kép POS terminál 

 

2006-ban megjelentek a pénztárterminálok továbbfejlesztett változatai az  önkiszolgáló 

pénztárak. A technológia lényege, hogy a vásárló saját maga működteti az önkiszolgáló 

pénztárgépet. A National Cash Register Company (NCR) által kifejlesztett önkiszolgáló 

pénztárgépek egyre népszerűbbek a vásárlók körében. Az első vásárlók által használt 

vonallehúzót egy olaszországi Auchanban állították fel. Romániában 2017 óta lehet használni  

önkiszolgáló pénztárgépet, először az Auchan cég állított ilyen pénztárterminálokat, majd a 

nagyobb szupermarketek. 

 

  

1.6.Kép Önkiszolgáló pénztárak 
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A pénztárgép használata: 

Az elektronikus pénztárgépeknek és a számítógépes pénzelszámoló helyeknek számos típusa, 

változata létezik, amelyek fő funkcióikat tekintve megegyeznek. 

 A pénztárgépek billentyűkiosztása 

 

 

1.7.Kép Általános billentyűkiosztás 

 

Pénztár műveletek: a pénztáros bejelentkezése, váltópénz bevitel, az értékesítés, pénz kivét és a 

pénztáros kijelentkezése.  

 

 

  

• A napi munka megkezdéséhez a pénztárosnak 
be kell jelentkeznie a pénztárgépbe.  

Pénztáros bejelentkezése 

• A művelettel regisztráltathatja a géppel, hogy az 
eladó mennyi kézpénzt vagy valutát tett be a 
fiókba. 

Váltópénz bevitel 

• Vásárolt tételek, forgalom, fizetési módok 
rögzítse a pénztárgépen.  

Értékesítés  

• A gyakorlatban „fölözésnek” nevezik az egyszerű 
pénztárak csak a pénz kivét tényét rögzítik, a 
bonyolultabb rendszerek a pénzkifizetés okát is 
eltárolják.  

Pénz kivét 

• Ezeket a pénztárműveletek a pénztárgép típusától 
függően más-, és más billentyűkombinációval tudják 
rögzíteni. 

Pénztáros kijelentkezése  
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3.Pénztárfiók  

A készpénz, az értékpapírok és a bizonylatok elhelyezésére, biztonságos őrzésére 

szolgál.  

Fajtái: - Pénztárgéppel egybeépített, pénztárpultra, vagy pult alá rögzített. 

 

  

1.8.Kép Pénztárfiókok 

 

A pénztárfiókban a bankjegyeket, érméket, értékpapírokat, bizonylatokat rekeszekben 

szortírozva tárolják, mely gyorsítja, megkönnyíti a pénztáros pénzelszámolási tevékenységét. 

Egyes fiókokban az érmék 5-5 darabonként jobbra, illetve balra eltolva helyezkednek el, ezzel 

is megkönnyítve a gyors visszaadást, pénzelszámolást. 

A fiók nyitása lehet: 

- Automatikus: pénzkezelési tranzakció esetén (a nyugta végösszegre történő 

lezárásakor) 

- Funkciós billentyű használatakor: elektronikusan nyitja ki a gép, és jegyzi 

elszámoláskor, hogy a pénztáros hányszor használta 

- Manuálisan: pl.: műszaki hiba esetén, melyet egy kar (titkos fióknyitó), 

megnyomásával, lehet működtetni. 

A fiók belsejében elhelyezett pénzrendező rekesz általában kivehető, hordozható, egyes 

típusainál fedéllel ellátott, zárható, melyet pénzszállító kazettaként is alkalmaznak. A 

pénzrendező kazetta alkalmazása meggyorsítja a pénztárelszámolást, hiszen a pénztárgép 

lezárása után a kazettát kiemelik, és a pénztáros elszámoltatása, már a főpénztárban történik. 

Minden pénztárosnak saját pénzrendező kazettája van.  

 

A pénztáros a fiókot napközben csak addig tarthatja nyitva, amíg a pénzt kezeli! 

Ha elhagyja a pénztárhelyet, akkor a fiókot be kell csukni, kulccsal be kell zárni! Éjszakára 

viszont nyitva kell hagyni, miután a pénzt biztonságba helyezte! 
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2. SZKENNER, VONALKÓD OLVASÓ    

                               

A klasszikus vonalkód olvasó feladata, hogy a vonalkódban tárolt információt (karakter 

sort, képet, stb) optikai módszerrel leolvassa, értelmezze, és továbbítsa a háttér rendszer felé 

további feldolgozás céljából. Maga az olvasó ugyanolyan „input", tehát adatbeviteli eszköznek 

tekinthető, mint a számítógép billentyűzete, vagy az egér. Az adatbeviteli folyamat során 

leegyszerűsítve ugyanaz megy végbe, mintha a vonalkódban tárolt karaktersort, információt 

(sok esetben a kód alatt olvasható) begépeltük volna a billentyűzeten, természetesen sokkal 

gyorsabban, hibamentesen és automatizáltan. Az egyes olvasó típusok között ezért működésbeli 

különbségek a leolvasás, értelmezés (dekódolás) illetve az adattovábbítás mikéntjében vannak. 

Milyen távolságból akarunk vonalkódokat olvasni? 

 

A normál távolságú vonalkód olvasók leolvasási képessége a kód méretétől függően 30 

cm és 1 m között van. Normál használatban ez elegendő is, ugyanakkor vannak olyan 

alkalmazási területek, ahol ez kevésnek bizonyul. Egy magas raktár esetében a kívánatos 

távolság ennek gyakran a többszöröse lehet. Erre a célra lettek kifejlesztve a nagytávolságú, 

azaz „longrange" szkennerek. Ezek képesek akár 13 méter távolságból is leolvasni a kódokat. 

A munkavégzés mikéntje szerint két csoportba sorolhatjuk az olvasókat attól függően, 

hogy kézben tartva, vagy valahová fixen beépítve illetve rögzítve alkalmazzuk őket. 

A kézben tartott használatra tervezett vonalkód olvasókat kézi vonalkód olvasóknak 

nevezzük.  

 Ezeket olyan helyeken alkalmazzuk, ahol megoldható a kézben tartott olvasó használata, 

illetve a munkavégzés jellege ezt szükségessé teszi. (pl.: kisebb forgalmú üzletek) Hátrányuk, 

hogy nem biztosítanak „szabad kezet" a munkavégző személynek, mert 

Egyszerre csak egyik kéz marad szabadon a kódolvasás közben. Az olvasást egy gomb 

megnyomásával kezdeményezhetjük.  

                       

2.1.Kép Kézi vonalkód olvasók 
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A rögzített vonalkód olvasók nem igényelnek emberi beavatkozást, általában állandóan 

olvasnak, vagy valamilyen külső impulzussal kezdeményezhető az olvasás (pl. 

mozgásérzékelő, fotocella).  

                                                                                  

2.2.Kép Rögzített vonalkód olvasók 

 

A kereskedelemben a kasszapultokon alkalmazzák, mert sokkal gyorsabb kasszázást tesz 

lehetővé, növeli a kassza áteresztőképességét. Ezeket „pultszkennereknek" nevezzük. 

Legtöbbször kiegészítő kézi olvasót csatlakoztatnak hozzájuk, hogy a nagyméretű termékeket 

ne kelljen a pultra feltenni, de léteznek olyan változatok is, melyek kiemelhetőek a tartóból, és 

ideiglenesen kézi vonalkód olvasóként is használhatóak. 

 

A vonalkód olvasás lépései:  

 A terméken található vonalkód megkeresése; 

 A kód keresése lézersugárral, figyelve a pásztázó nyaláb valamennyi vonalat 

folyamatosan keresztezze! Kézi vonalkód olvasó esetén megnyomjuk a kód elfogadása 

céljából kialakított gombot; 

 A kód-olvasó hangjelzést ad, ha a kód felismerése megtörtént. Figyelni kell, hogy egy 

termék esetén egy hangjelzés érkezzen! Ha ugyanannál a terméknél több hangjelzést is 

észlelhető, ellenőrizni kell, a pénztárgépen, hogy a termék adatait hányszor vitte a 

gépbe – ha szükséges törölni, sztornozni a tévesen bevitt tételt;  

 Szorzás művelet végrehajtása esetén, manuálisan történik a mennyiség bevivése a 

pénztárgépbe, megnyomva a szorzás funkció billentyűt, majd a vonalkód le olvasása; 

 A pénztárgép által azonosított (dekódolt) információkból a termék adatait ellenőrzése a 

pénztárgép kijelzőjén, a megvásárolt termékkel! (termék fajtája, kiszerelési egysége, 

mennyisége, stb.). 
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3. MÉRLEG  

 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az élelmiszer áruházakban az önkiszolgáló mérlegek 

használatát lassanként felváltja az a gyakorlat, hogy a vevő által vásárolni kívánt zöldséget és 

gyümölcsöt az áru kilépési pontján, a pénztárnál mérik. Ezzel elkerülhetőek az esetleges 

vásárlói visszaélések, illetve elhagyható a viszonylag költséges önkiszolgáló mérlegek 

használata.  

                                                

              3.1.Kép Egyszerű mérleg               3.2 .Kép Érintőképernyős címkenyomtatós mérleg 

 

A vásárlók számára ilyen esetekben elegendő egy általános, olcsó ellenőrző mérleg 

kihelyezése. További folyamatos nyereségként jelentkezik, hogy ellentétben a címkenyomtatós 

önkiszolgáló mérleggel, itt nem jelentkezik a folyamatos nyomtatási költség. Az amúgy is 

túlzsúfolt pénztáros pultra nem szükséges különálló mérleget helyezni, hanem a szkenner 

számára kialakított "fészekbe" helyezhetjük el a mérleget, melybe bármilyen típusút 

beépíthetünk.  

A pénztárgépekhez kapcsolható mérlegek közvetlen kapcsolatban állnak a pénztárgéppel. 

Ehhez olyan mérlegre van szükség, ami rendelkezik számítógépes interfésszel (csatlakozóval). 

A mérlegen mért adatokat lekérdezhetjük a számítógépről.  
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A szkenneres mérleg a pénztári pultba épített, illetve a pénztárgép terminálhoz kapcsolt 

univerzális mérő-szkennerként működik. 

                                                       

                                            3.3.Kép Pénztárpultba épített mérlegek                    

 

A pénztárpultba épített mérlegek előnyei: 

- egyetlen eszközzel történhet a kódolvasás és a mérés (szkenneres mérlegnél), 

- csökkenti a mérlegcímkék költségét az üzletben, 

- a mért adat lekérdezhető a mérlegről a pénztárgépre vagy számítógépre, 

- növeli a kassza áteresztő képességét, 

- csökkenti a visszaélésből eredő hiányokat, 

- stabilak, túlterhelés esetén is megbízhatók, 

- nem igényelnek napi hitelesítést. 

Pénztármérlegek használata 

- a terméket a mérlegre helyezzük, 

- megnyomjuk a „MÉRLEG” gombot, 

- be ütjük a termék gyorskódját, termékkódját, vagy válasszuk ki a számítógép 

cikktörzséből, 

- a mérleg a mérést automatikusan végrehajtja, 

- ellenőrizzük a kijelzőn megjelenő adatokat: termék megnevezése, mért mennyisége, 

egységára, vételára, 

- rögzítsük az adatot a pénztárgépbe valamelyik, regiszter billentyűvel, vagy enter-rel, 

- utólag újabb termékegységekkel megnövelni a már lemért termékeket nem lehet. 
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4. ÁRUVÉDELMI, HATÁSTALANÍTÓ ESZKÖZÖK 

 

Az elektronikus vagyonvédelmi rendszerek alkalmazásának célja az, hogy az árusított 

termékek fizetés nélkül történő elvitelét jelezzék. Alkalmazásuk révén diszkréten és 

hatékonyan védhetőek az áruk az illetéktelen eltulajdonításoktól. Ezek a rendszerek a bolti 

lopások megelőzésére szolgálnak. Az áruvédelmi rendszereket három fő csoportra osztjuk:  

- a rádiófrekvenciás, 

- az elektromágneses 

- és az akuszto-magnetikus rendszereket. 

Az elektronikus áruvédelmi rendszer működtetéséhez szükséges eszközök: a terméken vagy 

annak csomagolásán elhelyezett áruvédelmi címke, etikett, illetve a terméket fizikálisan is 

tároló biztonsági tok, a pénztáraknál elhelyezett áruvédelmi kapuk, szenzorok, mely az előbb 

említett eszközök jelenlétét érzékeli, hang és fényjelzéssel riaszt, valamint címkék, etikettek, 

tokok hatástalanítását szolgáló eszköz.   

4.1.Kép Áruvédelmi illetve hatástalanító eszközök 

 

Az áruvédelmi rendszereknél alapvetően két lényegesen elkülöníthető eljárásról 

beszélünk: mechanikai és elektronikai áruvédelmi rendszerekről. 

- Mechanikai védelem: elsősorban az elrettentést szolgálják 

Áruvédelmi tükör: a pénztárfülkénél úgy helyezik el őket, hogy a pénztárnál áthaladó vásárló 

kosara, kocsija látható benne. A tükör segítségével a pénztáros ellenőrizheti, hogy minden 

terméket a pultra, szalagra helyezett-e a vásárló.  
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- Elektronikai védelmi eszközök:  

A kemény etikettek: többször akár évekig felhasználhatók, speciális zárszerkezetük van. 

Elsősorban műszaki és textil termékeket védenek velük.  

A lágy etikettek: egyszer használatos, öntapadós lágy* etikettek bármelyik termékre 

felhelyezhetők. A lágy etikett címkéket alkalmazzák a „széferek”- hez is. 

 - A mechanikai és elektronikus védelem kombinálása: pl.: kupak széferek a nagyobb 

értékű alkoholos termékeknél alkalmazzák. A mechanikai védelmet önmagában ritkán 

alkalmazzák, ezeket elektronikai védelmi eszközökkel (lágy-, vagy kemény címkékkel) 

kiegészítve használják. Így biztosítják az elrettentést, és az elektronikus áruvédelmet. 

 

Az áruk eladásra történő előkészítésének feladatai közé tartozik a vagyonvédelmi 

címkék felhelyezése is. Bármilyen címkét helyezzünk is fel az árura, nagyon fontos, hogy olyan 

termék, amit védeni szeretnénk, aktív címke nélkül ne kerüljön ki az eladótérbe.  

Nagyon fontos, hogy a polcokra, állványokra történő árukihelyezés előtt még egyszer 

ellenőrzést végezzünk. A többször használatos, aktiválható címkék esetében is nagy a 

hibalehetőség. Mert megtörténhet, hogy a címke felkerül a termékre, de az aktiválás művelete 

elmarad. 

  

 

Az áruvédelmi eszközök eltávolítása, hatástalanítása a pénztáros feladata! 
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5. BLOKKNYOMTATÓ, SZÁMLANYOMTATÓ  

 

Nyugtaadási kötelezettség. 

A blokkot vagyis a kasszabon (bon fiscal) a fizikai személyek felé állítjuk ki, és kérésre, a 

kereskedelmi egység köteles számlát is kiállítani. Nyugtát (chitanță) a jogi személyek felé 

állítunk ki, a számla mellé, de a nyugta helyett kasszabon is elegendő.  

  

 

5.1.Kép Blokknyomtatók 

 

A komplett kereskedelmi rendszerekhez (POS terminál) nincsen szükség külön blokk-, 

illetve számlanyomtatóra. A pénztár terminál számítógép alapú rendszere képes a 

pénztárgépben rögzített adatokról nyugtát (blokkot), illetve igény esetén számlát készíteni 

pénztárgép segítségével.  

A nagy forgalmú kereskedelmi egységekben ahol nagyszámú nyugta készül, hagyományos 

pénztárgéphez (pénztárrendszerhez) csatlakoztatható számítógépen keresztül közvetlenül 

vezérelt számlanyomtató, blokknyomtató eszköz.  

A számlanyomtató, blokknyomtató rendszerint kisebb helyet foglal el és általában nagyobb 

nyomtatási teljesítményre képes, mint egy hagyományos pénztárgép. Azonban a drága 

festékkazetta árak miatt az A4-es számlanyomtatás helyett egyre több helyen használnak 

blokknyomtatót, mert egyértelműen költséghatékonyabb a keskenyebb papírszalagra történő 

nyomtatás. 
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6. BANKJEGYVIZSGÁLÓ  

 

A bankjegyek valódiságának ellenőrzését segítő segédeszközök a felhasználók számára 

nyújtanak segítséget a bankjegyek valódiságának ellenőrzéséhez, és a hamisítványok 

felismeréséhez. A lej valódiságának ellenőrzését UV-fény segítségével végző eszköz.  

                                 

6.1.Kép Bankjegyvizsgálók 

 

Hamis pénzzel kapcsolatos teendők:  

- A pénztárosnak a hamis, vagy hamisítvány gyanús bankjegyet, érmét vissza kell tartania! 

- Azonnal értesíteni kell a boltvezetőt, indokolt esetben a rendőrséget! 

 

7.  BANKJEGY-, ÉS ÉRMESZÁMLÁLÓ  

                                    

A bankjegyszámláló egy olyan eszköz, amely megkönnyíti és felgyorsítja a bankjegyek 

számlálását, és emellett pontos adatot szolgáltat nekünk, azaz nem igényel többszöri 

átszámlálást. Létezik olyan eszköz is, amely a számlálás mellett minden egyes pénz valódiságát 

is vizsgálja.  

                                            

7.1.Kép Bankjegy-, és érmeszámláló 

 

A bankjegy-, és érmeszámlálók, más néven pénzszámlálók elég kicsi készülékek, ám az 

eszköztől függ például, hogy egyszerre mekkora pénzköteget tudnak leszámolni.  
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Pénzszámláló elhelyezésével kapcsolatos követelmények:  

- fontos, hogy a bankjegyszámláló helye sima, egyenes és szilárd legyen,  

- ne érje közvetlen erős fény, illetve vegyi anyag,  

- ne helyezzük a bankjegyszámláló készüléket fűtőtest közelébe, se mozgó helyre.  

Bankjegyszámláló használata:  

- Beállítás:  

A pénznemet a MODE gomb lenyomásával választhatjuk ki. Ezt minden esetben be kell 

állítanunk a bankjegyszámláló működtetése előtt  

Ha képesek egyben vizsgálni a pénzek valódiságát is, ezt az UV gomb benyomásával 

aktiválhatjuk. Ajánlott igénybe venni a készülék ezen képességét. Igaz ugyan, hogy egy kissé 

hosszadalmasabbá válhat a számlálás, de biztosítékot kapunk a bankjegyek valódiságáról. 

- Adagolás:  

Minden bankjegyszámláló rendelkezik egy adagolóval, ahova a számolandó pénzt, 

pénzköteget kell értelemszerűen behelyezni. Az adagoló segítségével beállíthatjuk a 

szélességet, illetve a startérzékelő is itt található, ami nem más, mint egy szenzor, ami érzékeli 

a bankjegyeket.  

A bankjegyszámláló meghibásodását, és az esetleges széttépett, beakadt és 

elértéktelenedett bankjegyek elkerülése végett minden esetben szép rendezett kötegben tegyük 

a pénzt az adagolóba!  

- Számlálás:  

A START gomb megnyomásával hozhatjuk működésbe a számlálót. A megszámlált 

bankjegyek számát a számláló kijelzője mutatja, általában négy számjegyig jelzi a leszámolt 

mennyiséget. A készülék nem számol tovább, ha hamisított, idegen, sérült, vagy szakadt 

bankjeggyel találkozik. A hangjelző megszólal,a hibakijelzőn pedig megjelenik a hiba kódja 

 - Tárolás:  

A munka végeztével a leszámolt bankjegyek a tároló részbe kerülnek. A tárolóban is 

található egy érzékelő szenzor, ez a művelet befejezését érzékeli. 

 

A fenti képen látható érmeszámláló külön fiókba kiválogatja, és megszámolja a 

behelyezett érméket. Kötegelő funkcióval rendelkezik, az előre beállított darabszámnál megáll, 

és a tároló ürítése után gombnyomással lehet folytatni a számlálást onnan ahol abba maradt. 
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8. BANKKÁRTYA OLVASÓ  

 

A bankkártyával történő vásárlás azoknál a kereskedőknél lehetséges, akik valamely 

bankkal szerződésben állnak, és rendelkeznek POS terminállal, vagy vPOS (v - virtuális) 

program alatt futó virtuális POS terminállal, és kézi lehúzó készülékkel. A pénztár 

rendszereknél a pénztárgéphez kapcsolt számítógépre telepített vPOS program teszi lehetővé a 

bankkártyákkal történő fizetést.  

                                               

8.1.Kép Bankkártyaolvasó rendszerek 

A virtuális terminál egy olyan program, amely egy valódi POS (bankkártya elfogadó) 

terminált helyettesít. Maga a program általában egy számítógépen vagy számítógépes 

pénztárgépen fut, az ahhoz csatlakoztatott eszközöket használja (pl. kártyaolvasó, billentyűzet). 

A virtuális terminál egy gépen futva akár több tucat terminált is helyettesíthet, és elláthatja a 

kommunikációs koncentrátor feladatait is.  

 

Mi is az a bankkártya?  

A bankkártya egy modern készpénzkímélő és készpénz helyettesítő eszköz. A 

bankkártya valamely bank és/vagy bankkártya társaság által kibocsátott, mágnescsíkkal, chip-el 

ellátott plasztik lap. A bankkártya alkalmas készpénzfelvételre és legtöbbször vásárlásra 

egyaránt. A bankkártya a birtokosa nevére szól: ez lakossági bankkártyák esetében 

magánszemély, céges vagy vállalkozói bankkártyák esetében a cég neve, illetve a kártya 

használatára feljogosított személy is lehet. 

 

                                                        8.2.Kép Bankkártyák 

 

A bankkártya tulajdonosa minden esetben az azt kibocsátó bank.  
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A mágnescsík, chip: A bankkártya hátoldalán található mágnescsík, chip tartalmazza az 

adott bankkártyára vonatkozó információkat, ezért fontos megóvni az erős mágneses és 

hőhatástól, illetve az összekarcolódástól.  

A PIN kód  

A PIN kód egy titkos személyes azonosító kód, melyet a Bank megfelelő biztonsági 

környezetben állít elő. Ezt a kódot a Bank a kártya átvételekor, kizárólag a kártya birtokosának, 

zárt biztonsági borítékban adja át, tehát azt csak a kártyabirtokos ismerheti meg. Ezért ennek 

biztonságos őrzése a kártyabirtokos érdeke. A PIN kód készpénzfelvételkor, vásárláskor a 

kártyahasználatot teszi biztonságosabbá. 

Kártyatípusok  

A bankkártyák többsége mágnescsíkos és/vagy chipes kártya. A tranzakciókat azonban, 

nemcsak ezekkel a kártyákkal lehet végezni, hanem minden olyan kártyával, amelyet a 

rendszerbe felvesznek (pl.:hűségkártya). A kártyáknak, minimális esetben, egyedi 

azonosítókkal kell rendelkezniük ahhoz, hogy elfogadhatóak legyen. Az azonosítók általában 

számtartományokra vannak bontva, melyek adminisztrálását egy központi szervezet végzi. A 

terminálok többsége már a leolvasás után ellenőrzi, hogy a kártyaszám beleesik-e az általa 

elfogadható tartományba.  

Az üzletek előnyei a bankkártyás fizetés esetén: 

 A kártyás vásárlás előre nem tervezett vásárlásokra is ösztönöz, így a kereskedő plusz 

bevételhez juthat; 

 Segítségével olyan vásárlói kört is elér, amely már pénzügyi vizsgálaton átesett, így 

megbízhatóbb (a kártyás vásárlás 100%-os fizetési garanciát jelent); 

 A vevő szívesebben választja a kényelmes fizetési alternatívát a csak készpénzt elfogadó 

konkurenciával szemben (egyre inkább); 

 A hitelkártya-birtokosok külön vásárlói csoportot, méghozzá igen fizetőképes csoportot 

képeznek. A bankkártya elfogadással a kereskedő ezt a vásárlói csoportot is megkapja;  

 Biztosabb, mint a készpénz (azt hamisíthatják, a kártyával fizetett bevételeket viszont 

biztosan megkapja a kereskedő); 

 A vásárlás az egyetlen ingyenes tranzakció a bankkártyákkal, így az ügyfeleket jobban 

vonzhatja ez a lehetőség, mint a kártya más fajta használata; 

 Kártya elfogadóval rendelkező kereskedőt valamelyest kiemeltebbnek, komolyabbnak 

érezheti a vevő; 

 Bankkártyás hűségprogramhoz való csatlakozással a vevőket jobban megtarthatja és új 

vevőkörhöz is juthat. 
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9. PÉNZTÁRELLENŐRZŐ RENDSZER  

 

Az áruházak, üzletek teljes forgalma a pénztárosok kezén megy keresztül. A kasszánál 

történő tévedések és szándékos visszaélések csökkentésének érdekében használják. 

 

9.1.Kép Pénztárellenőrző rendszer 

A pénztárellenőrző rendszer (POseidon Control System) alapja egy olyan 

adatkonvertáló szoftver, amely a kasszákat felügyelő kamera által közvetített képen megjeleníti 

a pénztárgép blokkinformációit, (szinte bármilyen típusú pénztárgép, bármilyen karakterét akár 

kínait is) így az áruk fizikai mozgása azonnal összehasonlíthatóvá válik a pénztárgépbe 

rögzített adatokkal.  A képi és szöveges információ párhuzamos megjelenítése lehetővé teszi a 

teljes körű és tévedésmentes ellenőrzést. A videofelvétel lejátszása közben a képen megjelenő 

szöveges információ összehasonlítható a képen látott árumozgással, így egyértelműen láthatóak 

az esetleges pénztári tévedések, visszaélések. A rendszer az előre beállított kritikus 

tranzakcióknál – adott cikkszámú áru, törlés, dolgozói vásárlás stb. – jelzést (fény, hang) is 

adhat a központi monitort kezelőnek, megkönnyítve ezzel a hatékony ellenőrzést. 

 

Fogalomtár 

 

 Adó- és Pénzügyi Hivatal/ Országos Adóhatóság – Agenția Națională de 

Administrare Fiscală (ANAF) 

 Pénztáros - Casier 

 Pénztárgép  - Casa de marcat 

 Szkenner, vonalkód olvasó – Scaner, cititoare de coduri de bare  

 Beépített mérleg – Cântar încorporabil 

 Áruvédelmi hatástalanító eszközök – Sisteme antifurt 

 Blokknyomtató, számlanyomtató – Imprimantă bonuri de casă, de facturi 

Bankjegyvizsgáló- Verificator de bancnote 

 Bankjegyszámláló – Mașina de numărat bancnote 

 Érmeszámoló – Mașina de numărat monede 

 Bankkártya olvasó – POS bancar, Cititor de carduri de credit 
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FELADATOK 

 

 

1. Töltsd ki az alábbi rejtvényt a megfelelő szavakkal! 

 

 

 

1. Munkaeszköz, amely lényegesen 

meggyorsítja az 

ellenértékelszámolását. 

2.   Van ilyen vonalkód olvasó is 

3. Mi utal arra, hogy a kód 

felismerése megtörtént? 

4. Minek a költségét csökkenti a 

pénztárpultba épített mérleg? 

5. Megkönnyíti és felgyorsítja a 

bankjegyek számlálását. 

 

2. Az ANAF engedéllyel rendelkező pénztárgépnek milyen alapvető feltételeknek kell 

megfelelnie? Töltsd ki a hiányzó részeket! 

 

A pénztárgép negatív végösszeget tartalmazó nyugta kibocsátására ……… alkalmas. A 

napi zárást készít, amelyet az …………….. a hozzáférhetetlenség biztosításával, módosítási 

és törlési lehetőség kizárásával tárolja. Az adómemóriának az ……………. tápfeszültség-

kiesés esetén is tárolnia kell! Ellenőrző szalag a kibocsátott …………….. és a ………… 

forgalmi jelentésről kell készüljön. 

  

3. Mit jelentenek az alábbi kifejezések? 

 

POS terminál - _____________________________________________________ 

Sztorno  - _____________________________________________________ 

Részösszegezés  - _____________________________________________________ 

Adómemória  - _____________________________________________________ 
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4. Mutasd be a szakmai gyakorlati egységedben az ott használatos pénztárgép nevét, 

típusát, valamint azt hogy milyen kiegészítő eszközöket (szkenner, vonalkódolvasó, 

mérleg, stb) használnak a pénztárosi feladatok elvégzéséhez! 

 

 

 

 

 

5. Írd az alábbi képek alá a pénztáros által használt munkaeszközök nevét! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Keresd meg a pénztáros munkaeszközeivel kapcsolatos szavakat az alábbi 

rejtvényben és húzd át! 
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7. Társítsd az A oszlopban található áruvédelmi rendszer a B oszlop elemeivel! 

 

A oszlop B oszlop 

1. Áruvédelmi tükör a. Többször akár évekig felhasználhatók, speciális 

zárszerkezetük van. Elsősorban műszaki és textil termékeket 

védenek velük. 

2. Kemény etikettek b. Egyszer használatos, öntapadós lágy etikettek bármelyik 

termékre felhelyezhetők. 

3. Lágy etikettek c. A pénztárfülkénél úgy helyezik el őket, hogy a pénztárnál 

áthaladó vásárló kosara, kocsija látható benne 

 

1. 2. 3. 

   

   

8. Sorold fel az üzletek előnyei a bankkártyás fizetés esetén: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9.  Milyen címkéket (lágy vagy kemény) ajánlanál a következő termékek védelmére?  

- Cipő: ....................................  

- Parfüm: .....................................  

- Öv: ............................................  

- Napszemüveg: .................................  

- Táska: ....................................  

- DVD lemez: .............................  

- Csokoládé: ...............................  

- Blúz: .................................. 

 

10. Készíts egy projektet „Pénztárgépek történte a kereskedelemben” címmel, majd 

mutass be az osztálytársaidnak!   
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II. A PÉNZTÁROS TENNIVALÓI A NAPI MUNKA SORÁN 

 

MŰSZAK KEZDETÉN: 

 Eltávolítja saját fizetőeszköz a ruházatból, a munkája alatt nem lehet saját fizetőeszköz; 

 Ellenőriznie kell, hogy működik-e a pénztárgép és azt, hogy a pénztárgépben van-e 

szalag;  

 Tisztán kell tartania a pénztárat; 

 Tájékozódik a napi munkát érintő információkról például az akciókról; 

 Gondoskodik a váltópénzről, pénztárgép üzembe helyezi, elhelyezi a pénzt a fiókban; 

 Meggyőződik arról, hogy valamennyi eszköz rendelkezésére áll-e a munkához; 

 Megkezdi a napi munkát. 

 

MŰSZAK ALATT:  

 A vásárlót mindig kedvesen, a napszaknak megfelelő köszöntéssel fogadja; 

 Tájékoztatja a vásárlót; 

 Százalékos kedvezményt ad, estleg felárat számít fel; 

 Felelősséggel tartozik az általa beblokkolt tételek pontosságáért, estenként törli a 

tévesen bevitt tételeket; 

 Több tétel vásárlása esetén szorzással rögzíti a tételeket; 

 Minden vásárlásról a pénztárosnak kötelező a pénztárgép által készített nyugtát a 

vásárlónak átadni.  

 A blokknak/kasszaszalagnak az alábbi információkat kell tartalmaznia: 

 

                  

- Kereskedelmi egység neve és 

székhelye 

- Bolt neve és címe 

-  A cég adózási száma 

- Termék pontos megnevezése, 

darabszáma és egységára 

- Fizetendő összeg 

- Áfa 
- Befizetett összeg (KP vagy kártya) 

- Visszajáró 

- A pénztáros neve vagy 

azonosítója 

- A nyugta sorszáma 

- Vásárlás időpontja, óra 

- Fiskális bon 
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Teendői, ha a vásárló készpénzel fizet:  

Meghatározó jelentőségű a pénztáros munkája során, hogy a pénzkezelést hogyan bonyolítja le. 

A legkisebb figyelmetlenség is jelentős anyagi károkat okozhat. Az alábbi szabályokra 

feltétlenül figyeljen oda: 

 Hangosan és érthetően közli a vásárlóval a fizetendő összeget; 

 Megszámolja a vásárlótól kapott pénzt; 

 A kapott összeget hangosan is megerősíti a vásárlónak, miközben ránéz beüti a 

kapott összeget, és ellenőrzi a kijelzőn; 

 Nem teszi be a pénzt a pénztárfiókba! 

 Leszámolja a visszajárót a kijelző alapján; 

 Hangosan számolja le a visszajárót a vásárlónak, és átnyújtja a nyugtával együtt; 

 Beteszi a vásárlótól kapott pénzt a pénztárfiókba; 

 Becsukja a fiókot. 

Teendői, ha a vásárló pénzhelyettesítő eszközökkel fizet:  

A pénzhelyettesítő eszközökkel történő fizetésnél ugyanolyan figyelemmel kell eljárni, mint a 

készpénzes fizetéseknél. A bolt által elfogadott pénzhelyettesítő eszközök piktogramjait az 

üzlet bejáratánál és a pénztárnál ajánlott kitenni. 

Bankkártyás fizetés 

Bankkártyás fizetés jellemzői, menete: 

 Kizárólag a kártya tulajdonosa fizethet a kártyával; 

 A pénztáros, a bolt által engedélyezett valamennyi bankkártyát elfogadja, miután 

ellenőrizte: 

 a kártya típusát, 

 érvényességét, 

 a kártyán szereplő névvel azonos nemű illető vásárolhat. (Pl. férfi vásárló nem 

jöhet egy női nevű kártyával); 

 A kártya hátoldalát meg kell nézni, hogy alá van-e írva; 

 Nagyobb összegű vásárlások esetén, fényképes igazolványt kérhet a személyazonosság 

igazolása érdekében; 

 Miután ellenőrzi a kártyát és elfogadható, lehúzza a kártya-leolvasón; 

 Ezután beüti az összeget a kártyaleolvasóba, majd ellenőrzi, és ha jó, akkor a zöld gombbal 

nyugtázza (ha az összeget félre üti, a sárga gombbal lehet javítani.) ; 

 Bankkártyás fizetés esetén a pénztáros tájékoztatja a vásárlót, hogy hogyan kell kezelni a 

PIN-padot, amennyiben erre szükség van; 
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 A „Zöld” gombot minden bankkártyás vásárlás esetében a vásárlónak kell megnyomni, 

ezzel elfogadva a tranzakció értékét és jogosságát; 

 Amennyiben aláírásra szükség van, megkéri a vásárlót, hogy szíveskedjen aláírni; 

 A bankterminál és a pénztárgép blokkját átadja a vásárlónak; 

 A bankterminál kezelése után, ha elutasítva üzenetet kap, annak oka lehet, hogy nincs 

fedezet a számlán, letiltották a fizetést vele, vagy műszaki hiba történt. Ha a vásárló 

ragaszkodik a kártyás fizetéshez, akkor ismételje meg a műveletet. Ha ekkor sem sikerül a 

fizetendő összeget kiegyenlíteni, a vásárló más fizetési eszközt kénytelen használni. Ha 

azonban nem tud fizetni, akkor sztornózzuk a blokkot.  

Hitelkártyás fizetés 

Pénztári kezelése hasonlóan történik a bankkártyákéhoz. A hitelkártya egy megadott összeg 

vásárlásáig ad lehetőséget a kártya tulajdonosának. Nem kér PIN-kódot, csak terheli a kártyát a 

vásárlás összegével. A vásárlás összegét a bank átvállalja. 

Utalvánnyal való fizetés 

Az utalvány olyan eszköz, amelyet termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás 

ellenértékeként, illetve részellenértékeként kell elfogadni. Utalvány esetében magán az 

eszközön vagy az ehhez kapcsolódó dokumentációban fel van tüntetve a beszerezhető 

termékek, igénybe vehető szolgáltatások megnevezése. Romániában egyre elterjedtebbek az 

utalványok használata, a legismertebb az étkezési utalvány.  

 
 

1.Kép Étkezési utalványok 

Fizetés utalvánnyal: 

- A bolt által elfogadható utalványok lejárati idejét ellenőrizni kell! 

- Az elfogadásuk után a pénztáros tollal áthúzza azt, ezzel érvényteleníti. 

- Az utalványok összegéből visszaadás nem lehetséges! 

Elektronikus pénztárca (e-purse) 

- Feltölthető intelligens (smart) kártyákkal működő rendszer. Ezeket a kártyákat előre 

megállapított összegben lehet megvásárolni, majd az összeg kimerülése után fel lehet tölteni. 
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Ezek a kártyák számos egyéb műveletre, illetve adattárolási és felhasználási feladatra is 

képesek a chip programozhatóságának függvényében.  

Hamis pénzzel való fizetés 

Alapszabály, hogy a pénztáros, ha a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisnak látszó 

bankjegyet vagy érmét talál, azt fizetésként nem fogadhatja el. A gyanús pénzt nem szabad 

visszaadni a vevőnek, mivel azt azonnal ki kell vonni a forgalomból. Ilyen esetekben a 

pénztárosnak értesítenie kell a boltvezetőt, indokolt esetben a rendőrséget. Az esetről 

jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben fel kell tüntetni a gyanús pénz címletét, darabszámát, a 

vele fizetni szándékozó nevét, címét, személyi igazolványának számát, valamint nyilatkozatát 

arra vonatkozóan, hogy hol, kitől és mikor kapta a hamisítványt, illetve a gyanús pénzt. A 

jegyzőkönyvet alá kell íratni! A visszatartott pénzről átvételi elismervényt kell adni, melyben 

feltüntetésre kerül a pénz sorozata és sorozatszáma. A gyanús pénzt jegyzőkönyvvel együtt át 

kell adni a Román Nemzeti Banknak, ahol a szükséges intézkedéseket megteszik.  

 

Valuta átváltást végezhet, ha a vevő nem lejjel fizet. (Ez a művelet rendszeres programozást, 

beállítást igényel, általában ahol euróval is van lehetőség a fizetésre, ott alkalmazzák.)  

A vásárolt terméket becsomagolja   

Megköszöni a vásárlást és elköszön a vásárlótól. 

 

Munkaközi szünet 

- Meggyőződés az utolsó művelet lezárásáról 

- Üzemmód átállítása, fiók lezárása 

- Visszaérkezéskor a kulcsok visszahelyezése 

- Munka folytatása. 

 

Műszak végén vagyis pénztár zárásakor 

A pénztáros elszámoltatása minden műszak végén megtörténik a bolt vezetője vagy helyettese 

jelenlétében. Napközben a boltvezető ellenőrzést végezhet, amelyet pénztárrovancsnak 

nevezünk. A pénztárrovancs oka lehet egy vásárlói reklamáció (rosszul adott vissza a 

pénztáros), vagy pusztán a vezető napi ellenőrzése. 
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A napi zárás folyamata a következő: 

 A fiókban lévő pénzkészlet megállapítása (a vezető és a pénztáros egymástól 

függetlenül címletenként megszámolja a pénztárban levő pénzkészletet) 

 Egyéb fizetési eszközök összesítése, a visszavett áru és göngyöleg fejében a 

vevőnek átadott pénzösszeg, vagyis mindazon tételek, amellyel a pénztárban 

lévő pénzkészlet kevesebb, mint a gépben nyilvántartott bevétel 

 A pénztárelszámolás elkészítése (nyomtatvány, vagy számítógépes program 

kitöltése, majd kinyomtatása) 

 Eredmény megállapítása. (hiány – többlet – egyező). 

Az eltérés adódhat: téves visszaadásból, hibás blokkolásból, stb. 

 

 

 Egyéb napi feladatok:  

 Áramszünet esetén nyugtát állít ki a vásárlásról, majd összesítőt készít a nyugtákról. 

 Napközben folyamatosan biztosítja a kereskedelmi információkat a vezetők részére. 

 Indokolt esetben csomagolást végez. 

 Tisztaságot és rendet tart a munkaterületén. 

 

 

  

A pénztáros teljes anyagi 

felelősséggel tartozik a 

pénztárhiányért! 
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VAGYONVÉDELEM A PÉNZTÁRNÁL 

 

A pénztár elhagyása után a vásárló szabadon távozik. Ha nem kellő figyelemmel végzi a 

pénztáros a munkáját, vagy nem megfelelő a biztonságtechnika, az jelentős anyagi 

veszteségeket okozhat a bolt számára. Ezért ajánlott a pénztárosnak betartani az alábbi 

szabályokat:  

 Rokon, ismerős, közeli hozzátartozó a pénztáránál nem tanácsos vásároljon! (cégenként 

ez változó lehet) 

 Kiürítteti a vásárlóval a kosarát, bevásárlókocsiját! 

 Megvizsgálja a bevásárlókocsin hagyott tárgyakat!  

 Felemelteti a kocsi alján hagyott újságokat, egyéb tárgyakat!  

 Ellenőrzi a dobozok és tartalmuk azonosságát! 

 A le nem fóliázott könyvek, újságok lapjait ellenőrzi, nincs-e idegen tárgy benne! 

 Ismeri az adott hét akcióit, árengedményeit! 

 Hiányzó vagy hibás vonalkód esetén mindig hívja a felettesét! 

 Ellenőrzi, hogy ne maradjon a pénztárnál kifizetett termék! 

 Összetartozó ruhadarabok esetén ellenőrzi a méretegyenlőséget!  

 Ellenőrzi a szalagra helyezett ruhadarabok, táskák zsebeit!   

 Blokkoláskor legalább 40 cm-es távolságot hagy a beblokkolt és a még nem blokkolt 

áruk között.  

 Figyeli a monitort/kijelzőt (a monitoron látható termék neve megegyezik-e, a szkennelt 

terméken láthatóéval)!  

 Figyeli a túl beszédes vásárlókat, nehogy elvonják a figyelmét! 

 A hűtőszatyor árnyékolja az áruvédő rendszert, így ezekre különös gondot fordít!  

 A pénztárt engedély nélkül elhagyni nem szabad, távozáskor mindig gondoskodik a 

pénz biztonságáról! 
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Fogalomtár 

  

 Pénztárnyitás – deschiderea caseriei 

 Blokk, kasszabon – bon de casă 

 Fizetendő összeg – preț de achitat, contravaloare 

 Fizetés készpénzzel – plata cu numerar 

 Fizetés bankkártyával – plata cu cardul 

 Fizetés utalvánnyal – plata cu vouchere 

 Visszajáró- bani returnat, bani de primit/bani de restituit 

 Pénzhelyettesítő eszköz – dispozitiv de înlocuire a banilor, instrumente de 

înlocuire a banilor 

 Pénztárzárás – închiderea caseriei 
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III. A PÉNZTÁROSSAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK 

 

Hosszú ideig tart, egy vevő „megszerzése” de csak egy pillanatig az elvesztése! 

 

A pénztáros munkája során emberekkel foglakozik, szolgáltatás végez, kiszolgálja a 

vásárlókat. Ebből adódnak mindazok a követelmények, amelyeket az eladókkal szemben 

támasztunk. 

Ha a vásárlóval beszél: készségesen álljon rendelkezésére, figyeljen rá, mindig hallgassa 

végig, nézzen a szemébe, az arca nyugodtságot tükrözzön, kerülje a negatív szófordulatokat.  

2. Értelmi követelmények:  

- Megbízható emlékezet (főleg arcokra, tárgyakra, árukra, számokra vonatkozóan) 

- Fejlett megfigyelőképesség (különböző vásárlókra, vásárlási szokásokra, 

szituációkra vonatkozóan) 

- Figyelem megosztás (például több vásárló egyidejű kiszolgálásakor) 

3. Mozgáskészség és kézügyesség: a pénztárosnak általában gyorsan kell dolgoznia, 

ezért a munkafeladatokhoz igazodni tudó mozgástempóra és mozgásritmusra van szüksége. 

Követelmény a biztoskezűség, a pontos kézmozdulatok, a két kéz harmonikus együttműködése. 

4. Megnyerő megjelenés (ruházat, ápoltság): a pénztáros kifogástalan ruházatban, 

ápolt külsővel (rendezett legyen a haja, ne legyen túl színes, kirívó), diszkrét sminkkel (kerülje 

a feltűnő, esztétikátlan festést, a rikító körömlakkot, keze legyen ápolt), kevés ékszerrel köteles 

munkahelyén megjelenni. Munkaidő alatt viseljen egyenruhát/köpenyt. Tilos a pénztárban enni, 

rágógumizni! 

5. Személyiségvonások: 

- Udvariasság: az előzékeny, segítőkész magatartásban is megnyilvánulhat. Észre 

kell venni azokat a helyzeteket amikor a vásárló külön segítségre szorul. Fontos, hogy ne csak 

szavakban nyilvánuljon meg, hanem testtartásunk, arckifejezésünk, hanghordozásunk is a 

vásárló iránti tiszteletet fejezze ki. 

- Önuralom, türelem: az emerekkel való közvetlen foglalkozás természetesen 

súrlódásokhoz is vezethet. Mindenképpen el kell kerülni a viták kiéleződését, ez ugyanis azon 

vásárlóktól visszatetszést vált ki, akik közvetlenül nem érintettjei a konfliktusnak. Ha a 
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pénztáros tévedett, a vásárló  elnézét kell kérnie. A vitákat mielőbb mindenki számára 

megnyugtató módon le kell zárni, hogy tudjuk megőrizni a kellemes vásárlási légkört.               

- Tapintat: meg kell találnunk azt a módot, hogy véleményünket, móndandónkat 

őszintén, de semmiképpen sem sértő formában közöljük. Tilos lekicsinylő megjegyzéseket 

tenni az olcsó vagy kis mennyiségű terméket vásárló vevőre. 

6. Beszédkészség: érthetően, kultúráltan és meggyőzően kell beszélni. Fontos 

egyszerűség és világosság, pontosság, jó hangzás 

7. Szakmai ismeretek: 

- Általános műveltség: szükséges a vevőkkel való jó kapcsolat kialakításhoz a 

kulturált viselkedés, helyes és választékos szóbeli kifejezőkészségre, jó kapcsolatteremtő 

készségre, ahhoz hogy az esetleg kialakuló konfliktusokat feloldani, a vevők rokonszenvét, 

bizalmát megnyerje.  

- Általános kereskedelmi ismeretek: áruismeret, a vásárlás lélektani ismerete, 

technikai ismeretek és jogi ismeretek jelent. 

8. Erkölcsi követelmények: 

- Kötelességtudás: végezze a munkáját legjobb tudása, képessége szerint. A 

pénztásrosi munka embertársaink kiszolgálását jelenti. Ezt tudatosan és örömmel kell vállalni. 

- Lelkiismeretesség: olyan önszabályzó képesség, amelynek segítségével az 

ember mghatározza feladatait, megköveteli magától azok elvégzését és ellenőrzését. 

- Becsületesség: alapja a lelkiismeretesen és jól végzett munka. Mindenkinek 

annál nagyobb a becsülete, minél jobban teljesíti kötelezettségét.  

- Őszinteség: olyan tulajdonság, amely arra készteti az embert, hogy azt gondolja 

vagy cselekedje, aminek a helyességéről, igaz voltáról meggyőződött.  

Fogalomtár 

  

 Megfelelő egészségi állapot – starea de sănătate adecvată 

 Megbízható emlékezet – memorie de încredere 

 Megfigyelőkészség – abilități de observare 

 Ápoltság – acuratețe, aspect îngrijit 

 Udvariasság – curtoazie, amabilitate 

 Önuralom – stăpânire de sine 

 Türelem – răbdare 

 Tapintat – tact 

 Kötelességtudat – simțul datoriei 

 Becsületesség – onestitate 

 Őszinteség -sinceritate 

 Lelkiismeretesség - conștiinciozitate 
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FELADATOK 

 

 

1. Töltsd ki az alábbi rejtvényt a megfelelő szavakkal! 

 

 

 

1.   Egy olyan fizetési eszköz 

amelyből nem lehet visszadni 

készpénzt. 

2.   Amiről a pénztárosnak a műszak 

kezdetén gondoskodnia kell. 

3.    A pénztáros milyen módon közli 

a fizetendő összeget avásárlóval? 

4.  Így nevezzük, ha a boltvezető 

ellenőrzést végez a pénztárban 

munkaközben. 

 

 

2. Adott a következő eset: 

Egy bolt pénztárosa a következő kéréssel fordult felettesséhez „Kérem jőjjön ki, sajnos 

pénztárzárást (rovancsot) kell csinálnunk. Egy vásárló 27 lejre vásárolt és 50 lejessel 

fizetett. Két 10 lejest visszaadtam és a maradt 3 lejt pedig saját pénzemből, a 

zsebemből tettem ki, mert nem volt elég aprópénz. Ezután a kedves vásárló még egy 50 

lejest kért vissza, azt állítja, hogy 100 lejessel fizetett.” 

 

Sorold fel milyen hibákat követett el a pénztáros: 

- ......................................................................................................................... 

- ......................................................................................................................... 

- ......................................................................................................................... 

- ......................................................................................................................... 

- ......................................................................................................................... 
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3. Keresd meg a pénztáros teendőivel kapcsolatos szavakat az alábbi rejtvényben és 

húzd át! 

 

 

4. Ismertesd az alábbi pénztári blokk/kasszaszalag adatait! 

 

 

- ......................................................................................... 

- ......................................................................................... 

- ......................................................................................... 

- ......................................................................................... 

- ......................................................................................... 

- ......................................................................................... 

- ......................................................................................... 

- .........................................................................................  

- ......................................................................................... 

- ......................................................................................... 
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5. „ Mindig a vevőnek van igaza!” – Mi az alapja ennek a mondásnak és hogyan kell 

alkalmazza helyesen ezt az elvet a pénztáros? Próbáld meg egy konkrét eset 

bemutatásával! 

 

 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 

6. Találkoztál e a közelmúltban igazán jó pénztárossal vagy ellenkezőjével. Mi 

alakította ki benned ezt a véleményt róla? 

Jó pénztáros Hibákat elkövető pénztáros 

 ........................................... 

 ........................................... 

 ........................................... 

 ........................................... 

 ........................................... 

 ........................................... 

 ........................................... 

 ........................................... 

 ........................................... 

 ........................................... 

 

7. Az alábbi képeken milyen utalványokat ismertél fel. Írd a képek alá az utalvány 

megnevezését! 

 

  

 

 

.................................. 

 

.................................. 

 

.................................. 
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8. Írj egy párbeszédet a vásárló és a pénztáros között, és határozd meg elvárasaidat 

a pénztáros magatartására vonatkozóan. 

 

 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

 

9. Mit nem tesz helyesen a pénztáros munkája során? Karikázd be a nem megfelelőt! 

 

a) Ellenőrzi az átvett ellátmány összegét. 

b) A vásárlótól átvett pénzt azonnal beteszi a kasszába, majd visszaad belőle. 

c) Valamennyi terméket kipakoltat a bevásárlókocsiból a futószalagra a vásárlóval. 

d) A nap folyamán megkéri munkatársát, hogy ugorjon be helyette a kasszába, amíg a 

mosdóba megy. 

e) Hangosan közli a fizetendő összeget. 

f) Az utalványok értékéből a visszajárót készpénzben visszaadja. 

g) Hogy kevesebb hulladék keletkezzék, csak azoknak a vásárlóknak ad kasszabont, akik 

kérik. 

h) Az ebédjét a kasszában fogyasztja el, mert nem szeretné, ha leváltanák. 

i) A vásárlóknak segít beütni a pin-kódot, ha az, lassan megy. 

j) Minden nagycímletű bankjegyet ellenőriz, hogy hamis-e? 
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10. Mely fizetési eszközökre jellemzőek az alábbi táblazatban szereplő meghatározások? 

Írja a megfelelő számot a fizetési eszköz neve mellé! 

 

Fizetési eszközök Meghatározások  

Utalvány 1. Elfogadása előtt meg kell győződni az érvényességéről, 

típusáról. Csak a tulajdonosa fizethet vele. 

Bankkártya 2. Nem kér PIN-kódot, csak terheli a számlát a vásárlás 

összegével. A vásárlás összegét a bank átvállalja. 

Hitelkártya 3. Az elfogadásuk után a pénztáros tollal áthúzza azt, ezzel 

érvényteleníti. Belőle visszaadás nem lehetséges! 

Elektronikus 

pénztárca (e-purse) 

4. Feltölthető intelligens (smart) kártyákkal működő rendszer. 

Ezeket a kártyákat előre megállapított összegben lehet 

megvásárolni, majd az összeg kimerülése után fel lehet tölteni. 

 

  



Pénztárosi ismeretek 
 

40 

 

FELADATOK MEGOLDÁSAI 

 

 

A PÉNZTÁROS MUNKAESZKÖZEI 

 

1. Feladat  

 
 

2. Feladat 

 

A pénztárgép negatív végösszeget tartalmazó nyugta kibocsátására nem alkalmas. A napi 

zárást készít, amelyet az adómemória a hozzáférhetetlenség biztosításával, módosítási és 

törlési lehetőség kizárásával tárolja. Az adómemóriának az adatokat tápfeszültség-kiesés 

esetén is tárolnia kell! Ellenőrző szalag a kibocsátott nyugtáról és a napi forgalmi jelentésről 

kell készüljön. 

 

3. Feladat 

 

POS terminál – A pénztárterminálok olyan pénztárgépek, melyek a hagyományos pénztári 

műveletek elvégzésén kívül cikkenkénti értékesítési adatokat rögzítenek és biztosítják az 

adatok további elektronikus adatfeldolgozó egységre juttatását. 

Sztorno  -  Tévesen beütött tétel törlése a pénztárgépből 
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Részösszegezés  - Az eddig beütött tételek összege, melyhez még lehetséges további tételek 

hozzáadása 

Adómemória  -  A pénztárgépbe beblokkolt bevételek összege göngyölítve napról-napra, 

hónaprólhónapra, egészen addig, amíg a halmozott összeg nagyságát képes a memóriájában 

tárolni. 

 

4. Feladat 

 

Teljesen egyéni megoldás 

 

5. Feladat 

 

Bankjegyvizsgáló, érmeszámláló, blokknyomtató, bankkártya olvasó 

 

6. Feladat 

 

 
 

7. Feladat 

1. 2. 3. 

c a b 

 

  



Pénztárosi ismeretek 
 

42 

 

 

8. Feladat 

 

- A kártyás vásárlás előre nem tervezett vásárlásokra is ösztönöz, így a kereskedő plusz 

bevételhez juthat; 

- Segítségével olyan vásárlói kört is elér, amely már pénzügyi vizsgálaton átesett, így 

megbízhatóbb; 

- A vevő szívesebben választja a kényelmes fizetési alternatívát; 

- Biztosabb, mint a készpénz; 

- Kártya elfogadóval rendelkező kereskedőt valamelyest kiemeltebbnek, komolyabbnak 

érezheti a vevő; 

- Bankkártyás hűségprogramhoz való csatlakozással a vevőket jobban megtarthatja és új 

vevőkörhöz is juthat. 

 

9. Feladat 

 

- Cipő: keménycímke 

- Parfüm: lágycímke 

- Öv: keménycímke 

- Napszemüveg: keménycímke 

- Táska: keménycímke 

- DVD lemez: lágycímke  

- Csokoládé: lágycímke  

- Blúz: keménycímke vagy lágycímke. 

 

10. Feladat 

 

Teljesen egyéni megoldás 
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A PÉNZTÁROS TENNIVALÓI 

 

1. Feladat   

 

2. Feladat 

Hibák: 

- Nem gondoskodott a váltópénzről 

- Saját pénzét magánál tartotta, abból is adott vissza 

- Az átvett pénz csak akkor tehette volna a kasszába, ha megtörtént a visszajáró összeg 

átadása a vevőnek és így elkerülhető lett volna a reklamáció. 

 

3. Feladat 
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4. Feladat 

- Kereskedelmi egység neve és székhelye 

- Bolt neve és címe 

- A cég adózási száma 

- Termék pontos megnevezése, darabszáma és egységára 

- Fizetendő összeg 

- Áfa 

- Befizetett összeg (KP vagy kártya) 

- Visszajáró 

- A pénztáros neve vagy azonosítója 

- A nyugta sorszáma 

- Vásárlás időpontja, óra 

- Fiskális bon 

 

5. Feladat 

Teljesen egyéni megoldás 

 

6. Feladat 

Teljesen egyéni megoldás 

 

7. Feladat 

Étkezési utalvány (kártya), vakációs utalvány, ajándék utalvány 

 

8. Feladat 

Teljesen egyéni megoldás 

 

9. Feladat 

b, d, f, g, h, j. 

 

10. Feladat 

Utalvány  - 3 

Bankkártya – 1 

Hitelkártya – 2 

Elekronikus pénztárca (e-purse) - 4 
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