
AZ OKTATÁSI HIVATAL NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ 
ADATOK 

 
 
a) A képzés megnevezése: banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés 
b) A képzés kódja: OKJ 55 343 0100105501 
c) A képzés besorolása: közgazdaság szakmacsoport 
d) Szakirányok:- 
e) Megszerezhető végzettség, szint és annak ISCED besorolása: felsőfokú szakképzés (ISC 

5BCV) 
f) Megszerezhető szakképesítés: banki szakügyintéző 
g) A képzés nyelve: magyar 
h) A képzés helye: Kiskunfélegyháza 
i) Képzési idő: 4 félév 
j) A nyilvántartásba vétel ideje: OH-FHF/1567-4/2009. sz. határozat jogerőre emelkedése 
k) A meghirdetés kezdő tanéve: 2009/2010. tanév 
l) A meghirdetés utolsó tanéve: - 
m) Képzési együttműködések: Szintézis Modern Tudományok Iskolája Szakközépiskola 

székhelye (6100 Kiskunfélegyháza, Darvas József tér 10.) 
n) A képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok: - 
o) Az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója: - 
p) Bizonyítványt kiállító intézmény: a 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet alapján 
q) A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai: 

• Szenátus 262/2009. sz. határozata (2009. június 11.) 
r) Szak felelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Pál Tibor, 72133870104 
s) Szakmai és vizsgakövetelménye: 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet 
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