TÁJÉKOZTATÓ
képzésről

Képző intézmény: Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Felnőttképzési engedély száma: E-001456/2016
Képzés engedélyszáma: E-001456/2016/A018
Képzés OKJ száma: 51 343 03

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:
Pénztárkezelő és valutapénztáros szakképesítés megszerzését tanúsító OKJ bizonyítvány (OKJ: 51
343 03)
Képzés időtartama:
A képzés 2019. március 29-től – 2019. május 04-ig tart. Az elméleti és gyakorlati oktatás péntekenként
14.15 óra és 19.50 óra között, szombatonként 9 óra és 17.35 óra között tart. A képzések napi ütemezését
lásd a részletes órarendben!
A képzés megkezdésének feltétele:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség.
Képzés helyszíne: Nyugat Takarék Szövetkezet fiókja - 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 18.
Képzés tartalma, ideje:
• 40 óra: ebből 20 óra elméleti és 20 gyakorlati óra.
• Vizsgák: írásbeli – 2019. május 16; gyakorlati és szóbeli – várhatóan 2019. május vége.
• Oktatási napok: 5 alkalommal az alábbi napokon - 2019. március 29. (péntek); április 6. (szombat);
április 26. (péntek); május 3. (péntek); május 4. (szombat).
Tanfolyami díj/fő, jegyzettel: 44.000.- Ft/fő; - OKJ vizsgadíj: egységesen 39.000.- Ft/fő.
Modulzáró vizsgák letétele ingyenes!
Vizsgára bocsátás feltételei:
- a képzés során a résztvevő hiányzása nem haladta meg a 8 órát (az összes óra 20%-át)
- a képzés végén eredményes modulzáró vizsga letétele. (A modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a
modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.)
A képzésre jelentkezési határidő: 2019. március 20. (szerda)
Jelentkezni az ügyfélszolgálatunkon lehet 2019. március 20-ig a kitöltött jelentkezési lap, valamint a
legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatának együttes leadásával.
A képzést csak megfelelő számú jelentkezői létszám /tervezett létszám: 20 fő/ esetén tudjuk elindítani!
Ügyfélszolgálat: Ügyfélszolgálati idő: Hétfő – csütörtök: 8.00 - 16.00; Péntek: 8.00 – 13.30
Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum, 113-as iroda (Szombathely, Nagykar u. 1-3.)
Milánkovich György, Telefon: +36 94 887-705, 06-20/481-1644;
e-mail: milankovich.gyorgy@szoszszc.szombathely.hu
Felnőttképzésért felelős munkatárs, kapcsolattartó személy: Milánkovich György, felnőttképzési referens.
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

modulok azonosító száma
megnevezése
10146-16
Speciális ügyintézői feladatok ellátása
Speciális ügyintézői ismeretek
Speciális ügyintézői feladatok gyakorlata
10139-16
Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
Bankjegyismeret
Bankjegyvizsgálat gyakorlata
Mindösszesen:

Szombathely, 2019. február 11.
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