VIZSGANAPTÁR
OKJ szakmai vizsgák, 2016/2017. tanév
április 28. P

14.A2

vizsgatev.
k. gyak.
írásbeli
írásbeli
k. gyak.
írásbeli

Záró dolgozat leadása (1 pld. nyomtatva)
Záró dolgozat beadása (1 pld. nyomtatva + 1 CD)
Számviteli feladatok, 8 óra (180 perc)
A) Pénzügyi feladatok 8:00 óra (90 perc)
B) Könyvvezetés és beszámolókészítés, 9:45 óra (90 perc)
C) Számítógépes könyvelés és analitika készítése, 13:30 óra (90 p)
A) Banki, befektetési piac termékeinek értékesítése, 8 óra (75 p)
B) A biztosítási piac termékeinek értékesítése, biztosítástechnikai
feladatok ellátása, 9:30 óra (75 perc)
C) Független biztosításközvetítői működés, 11 óra (60 perc)
D) Speciális ügyintézői ismeretek, 12:15 óra (30 perc)
E) Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat, 13 óra (30 perc)

május 17. Sze
május 18. Cs

14.B1

írásbeli

május 19. P
május 22. H

14.C
15.A

írásbeli
írásbeli

május 23. K
május 24. Sze
május 25. Cs
május 26. P
május 29. H
május 30. K

14.A2

A) Információtechnológiai alapok, 10:00 óra (25 perc)
B) Hálózatok, 10:40 óra (50 perc)
Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése , 10 óra (180 p)
A. Elemzési feladatok, 8:00 óra (120 perc)
B. Ellenőrzési feladatok, 10:30 óra (120 perc)
Írásbeli dolgozatok megtekintése, 8-12 óra

14.A1
14.B1

Írásbeli és gyakorlati dolgozatok megtekintése, 8-14 óra
Írásbeli dolgozatok megtekintése, 8-14 óra

május 15. H
május 16. K

május 31. Sze
június 1. Cs
június 2. P
június 5. H
június 6. K
június 7. Sze

14.A1
14.B2
15.A
14.A1

14.C

gyak.

15.A
14.C
14.B1

gyak.

14.B2

gyak.

június 8. Cs
június 9. P

15.A

szóbeli

június 12. H

14.A2

gyak.

Külső vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentumának
elkészítése, 8 óra (240 perc)
Írásbeli és gyakorlati dolgozatok megtekintése, 8-14 óra
Írásbeli dolgozatok megtekintése, 8-12 óra
A. Hálózatok konfigurálása (90 perc)
B. Hálózati szolgáltatások telepítése és üzemeltetése (150 p)
C. Adatbázis-kezelés (30 perc)
D. Weblapkészítés, programozás (60 perc)
Komplex alkalmazás (szoftver) készítése, 8:00 óra (240 perc)
Számviteli- és elemzési-ellenőrzési feladatok ellátása (30+15
perc)
A) Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció (15 perc)
B) Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció (15 perc)
C) Biztosítástechnikai feladatok gyakorlati ellátása, a
biztosításközvetítő biztosításelméleti-, biztosításágazatiés biztosítás-üzemtani feladatok (20 perc)
D) Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat (15 perc)

június 12. H

14.A2

szóbeli

június 13. K

14.A1

június 14. Sze

14.B1
14.B2

gyak.
szóbeli
szóbeli
gyak.
szóbeli

A) Banki piac termékeinek értékesítése, befektetési piac
termékeinek értékesítése, valamint biztosítási piac
termékeinek értékesítése (15 perc)
B) Független biztosításközvetítői működés (15 perc)
C) Speciális ügyintézői feladatok (15 perc)
Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével (20 perc)
Adózási feladatok (30+10 perc)
Hálózatok, munkaszervezés (20+10 perc)
Záródolgozat bemutatása (15 perc)
Komplex tételek (15+10 perc)

szóbeli

Szakmai ismeretek (30+15 perc)

június 15. Cs
június 16. P

14.C

