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Részletes tájékoztató 

Kinek ajánljuk ezt a szakképzést? 
Miért a Külkereskedelmi Szakgimnáziumot 

ajánljuk? 

Precíznek és kitartónak ismernek a barátaid? Határozott 
a fellépésed, de türelmes is tudsz lenni másokkal? Ezek 
a tulajdonságok alkalmassá tesznek arra, hogy 
felelősségteljes munkát végezz olyan hivatali 
környezetben, ahol a tudás tekintélyt parancsol, és a 
„szabály” nem szitokszó. 
Ha Számodra akkor kezd érdekessé válni a híradó, 
amikor az ország költségvetéséről vagy Európai Uniós 
pályázatokról van benne szó, akkor érdemes 
megismerkedned az államháztartás rendszerével, 
melyben a szakképzés során szerzett széleskörű 
ismereteid révén hosszútávra megélhetést és biztos 
előmeneteli lehetőséget találsz. 
 
 
Válaszd akkor is az Államháztartási ügyintéző 
szakképesítést,  
 

 ha vonz a hivatali szervezettség és fegyelem, 
 

 ha szeretnéd megismerni az állam működését 
elősegítő jogszabályokat és azok gyakorlati 
jelentőségét, 

 
 ha érdekel, hogyan lehet ezeknek érvényt 

szerezni, 
 

 ha szívesen foglalkoznál hazai vagy nemzetközi 
projektekkel, 

 
 valamint ha Te szeretnél lenni az a megbecsült 

személy, aki változatos informatikai és 
kommunikációs megoldások alkalmazásával 
másokat tud segíteni fontos hivatalos ügyeik 
gördülékeny intézésében! 
 

Bár ez egy új iskola, két több évtizedes oktatási 
tapasztalattal rendelkező intézménnyel, a 
Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központtal 
(KOTK), valamint a Studio Italia Nyelviskolával működik 
együtt. 

2019. szeptemberétől a főváros szívében, a Deák tér 
közelében várjuk tanulóinkat. 

13 OKJ-s szakképzést hirdetünk, melyeken a részvétel és 
a vizsga ingyenes. 

Olyan szakmákra készítjük fel tanulóinkat, melyekkel 
könnyű elhelyezkedni a munkaerő-piacon. 

Képzéseink iskolai rendszerben zajlanak, így a képzés 
idejére jár a diákigazolvány és a kapcsolódó 
kedvezmények. 

Nappalira jöhetnek azok, akik 1996. 01. 01.* után 
születtek, és még nem szereztek szakképesítést; nekik 
TB-jogviszonyuk rendezett lesz, sőt családi pótlékot is 
igényelhetnek. 

Estire várjuk azokat, akik 1996. 01. 01.* előtt születtek 
vagy szereztek már szakképesítést, de esetleg munka 
vagy felsőoktatás mellett képeznék magukat tovább.  

A képzés során a magas szintű szakmai oktatás mellett 
nagy hangsúlyt fektetünk az idegennyelv-oktatásra is.  

Aki nálunk tanul, gyakorlatias és interaktív órákra 
számíthat, így olyan készségeit és kompetenciáit 
fejlesztheti, melyek segítségével az élet minden területén 
könnyebben tud boldogulni.  

Nálunk élmény lesz a tanulás és közösség lesz az osztály 
– erről képzett, tapasztalt és lelkes tanáraink 
gondoskodnak; 

Fenntartónk a Budapesti Zsidó Hitközség, de 
demokratikus és toleráns intézményként nyitottak 
vagyunk minden érdeklődő diák felé. 

 
*A Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. és II. képzés 
esetében a korhatár 1997. 01. 01. 

 

Mivel foglalkozik az Államháztartási ügyintéző? 

Az államháztartási ügyintéző közreműködik a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok 
elvégzésében, és államháztartási területen a gazdálkodási problémák megfogalmazásában, a kincstári 
bizonylatok elkészítésében, ill. feldolgozásában, részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer 
működtetésében. Közreműködik az elemi költségvetés, az éves költségvetési beszámoló, évközi 
államháztartási költségvetési jelentések, mérlegjelentések elkészítésében, segíti a belső és külső 
ellenőrök munkáját. Közreműködik a hazai, illetve EU-s, vagy egyéb nemzetközi támogatások 
lebonyolításában és elszámoltatásában, ill. pályázatok benyújtásában, végrehajtásában, kapcsolódó 
dokumentációk, elkészítésében, források lehívásában. Közreműködik ellátotti természetbeni, pénzügyi 
támogatások odaítélésében, kifizetésében, dokumentálásában.  

 
Hol lehet elhelyezkedni ezzel a szakképesítéssel? 

Önkormányzatoknál, okmányirodákban, közalapítványoknál, különböző szakhatóságok irodáiban, pl. 
adó- és vámhivatali irodákban, társadalombiztosítási és nyugdíjfolyósítási, fogyasztóvédelmi és 
munkaügyi, stb. ügyekben illetékes hivatalokban. 



Képzési információk 

A szakképesítés szintje:  54-es emeltszintű szakképesítés 

A beiratkozás feltétele:  Érettségi bizonyítvány 

Időtartam: 4 félév 

Tandíj:  
A képzés ingyenes, és az ingyenesség kiterjed a 
szakmai vizsgára is. 

Szakmai gyakorlat: Nincs 

Szakmai vizsga:  
Komplex szakmai vizsga,  
melynek részleteit lásd lejjebb! 

A vizsgára bocsátás feltételei:  

 az előírt tantárgyak teljesítése 

 esettanulmány készítése a 
projekttervezés és –finanszírozás 
témakörében központi Útmutató alapján 

Főbb szakmai modulok, tantárgyak és témakörök 

Államháztartási és költségvetés-gazdálkodási ismeretek 
Adóigazgatási ismeretek és feladatok, benne SZJA, ÁFA, EVA, KIVA, KATA és adóbevallás 
Projekttervezés, projektfinanszírozás, projektmenedzsment és közbeszerzési eljárás 
Pénzügy, számvitel, statisztika – elmélet és gyakorlat 
Gazdasági és jogi alapismeretek, Ügyvitel és üzleti kommunikáció 
 

A szakmai vizsga részei 
 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
A) vizsgafeladat megnevezése: Költségvetés-gazdálkodási, számviteli feladatok 

központi gyakorlati feladatlap 
Időtartama: 90 perc 
Értékelési súlyaránya: 20% 
 
B) vizsgafeladat megnevezése: Elektronikus bevallás – központi gyakorlati feladatlap 

a NAV keretprogramjának alkalmazásával 
Időtartama: 90 perc 
Értékelési súlyaránya: 15% 
 
C) vizsgafeladat megnevezése: Esettanulmány bemutatása - projektismeretek 
Időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs) 
Értékelési súlyaránya: 15% 

 
2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 
Vizsgafeladat megnevezése: Államháztartási feladatok  
Időtartama: 90 perc 
Értékelési súlyaránya 20% 

3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A) vizsgafeladat megnevezése: Adóigazgatási feladatok  
Időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc) 
Értékelési súlyaránya: 10% 
 
B) vizsgafeladat megnevezése: Államháztartási és költségvetés-gazdálkodási feladatok  

Időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc) 
Értékelési súlyaránya: 10% 
 
C) vizsgafeladat megnevezése: Az esettanulmány projektismerete, és 2 kérdés  
Időtartama: 10 perc (felkészülési idő nincs) 
Értékelési súlyaránya: 10% 

Sikeres szakmai vizsga esetén a vizsgázó az állam által elismert, OKJ-s szakképesítést 
tanúsító bizonyítványt kap. 


