Székesfehérvári SZC I. István Szakgimnáziuma
8000 Székesfehérvár, Várkörút 31.

Iskolánk a 2017/2018. tanévben az alábbi képzéseket indítja esti rendszerű felnőttoktatásban:
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző
55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő
54 341 02 Kereskedelmi képviselő
A képzések és az OKJ vizsga ingyenesek, amennyiben a leendő tanulónak maximum egy államilag
finanszírozott szakképzettsége van.
A képzési idő 2 tanév (kivéve: Vállalkozási mérlegképes könyvelő, mely 1 tanév). A képzésre
jelentkezés előfeltétele minden képzésen az érettségi bizonyítvány megléte. A Vállalkozási
mérlegképes könyvelő képzés megkezdéséhez Pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy Vállalkozási és
bérügyintéző középfokú szakmai végzettség megléte is szükséges. (A szakmai végzettséget bizonyos
esetekben főiskolai diploma is kiválthatja, erről külön érdeklődjenek a megadott telefonszámon.)
A 2018/2019. tanév 2018. szeptember 3-án kezdődik és 2019. június 15-ig tart.
A Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, Kereskedelmi képviselő és a Turisztikai szervező,
értékesítő képzésen az első tanév után 96 óra kötelező nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.
Tervezett képzési napok:
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Vállalkozási és bérügyintéző
Turisztikai szervező, értékesítő
Kereskedelmi képviselő
Vállalkozási mérlegképes könyvelő

Szerda – Szombat
Kedd – Csütörtök + havi 1 szombat
Kedd – Csütörtök + havi 1 szombat
Hétfő – Csütörtök + havi 1 szombat
Hétfő – Csütörtök + havi 1 szombat
Szerda – Szombat

A tanítás hétköznapokon 15.45-kor kezdődik és kb. 20.00-ig tart, szombaton 7.45-kor kezdődik és kb.
15-ig tart.
A képzések főbb tantárgyai
Logisztikai
és Közlekedési ismeretek, Raktározási ismeretek, Kommunikáció,
szállítmányozási ügyintéző Gazdasági, vezetési, szervezési és jogi ismeretek, Szakmai idegen nyelv
2. tanévben: Logisztika, Szállítmányozás. Közlekedési földrajz
Pénzügyi-számviteli
Pénzügyi ismeretek, Számviteli ismeretek, Adózás, Gazdasági és jogi
ügyintéző
ismeretek, Ügyviteli ismeretek, Gépírás, 2. tanévben: projektismeretek
Vállalkozási
és Pénzügyi ismeretek, Számviteli ismeretek, Adózás, Gazdasági és jogi
bérügyintéző
ismeretek,
Ügyviteli
ismeretek,
Gépírás,
2.
tanévben:
társadalombiztosítási
ismeretek,
bérszámfejtés,
Pénzforgalmi
könyvvezetés

Turisztikai
szervező,
értékesítő
Kereskedelmi képviselő
Vállalkozási mérlegképes
könyvelő

Turisztikai ismeretek, Protokoll ismeretek, Marketing ismeretek,
Turizmus földrajz, Szakmai idegen nyelv
Áruismeret, Kereskedelmi ismeretek, Szakmai idegen nyelv,
Számvitel, Ellenőrzés, Elemzés, Gazdasági ismeretek, Adózás, Pénzügyi
ismeretek, Számvitel-szervezés

Jelentkezni a Székesfehérvári SZC honlapján lehet: https://szfszc.hu/portal/felnottoktatas/
Az iskola a képzéseket megfelelő létszámú jelentkező esetén indítja.
Beiratkozás 2018. augusztus 22-én, 16 órakor (Vállalkozási és mérlegképes könyvelő oktatáson 16.30kor) lesz Székesfehérváron, Várkörút 31. sz. alatt.
Kérjük, hogy a beiratkozáskor hozza magával az alábbi iratokat:
– személyi igazolvány és másolata
– lakcím kártya és másolata
– érettségi bizonyítvány és annak másolata
– előző szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) és azok másolata
További információ a 70/1986290 telefonszámon vagy az info@elsoistvan.hu email címen kérhető.

