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Részletes tájékoztató 

Kinek ajánljuk ezt a szakképzést? 
Miért a Külkereskedelmi 

Szakgimnáziumot ajánljuk? 

 
Szeretsz új helyekre járni, talpraesett vagy és 
önállóságra törekszel? Előfordult már, hogy 
sikeres prezentációt tartottál vagy egy sztori 
elmesélése által hirtelen a társaság 
középpontjába kerültél? Stressz-helyzetekben is 
higgadt tudsz maradni és szavaiddal könnyen 
oldod fel a feszültséget másokban is?  
Ha illik Rád a leírás és élvezed a közönség előtti 
szerepléseket, akkor a kereskedelmi képviselői 
munka sok lehetőséget tartogat a számodra. 
Jelentkezz a képzésre, és tanuld meg, hogyan 
tudod kommunikációs készségeidet üzleti 
sikerekre váltani! Ilyen végzettséggel nem csak 
az elhelyezkedés könnyű, de változatos a munka 
és rugalmas a munkaidő is, jövedelmednek pedig 
csak a lelkesedésed szabhat határt. 
 
Válaszd akkor is a Kereskedelmi képviselő 
szakképesítést,  
 

 ha szívesen vállalnál rendszeres üzleti 
utazásokat, 

 ha szeretnéd megtanulni, hogyan tudsz 
rövid idő alatt széles ügyfélkört 
kialakítani, 

 valamint megbízható adatbázist és 
kapcsolattartási csatornákat felépíteni, 

 ha érdekel a pszichológia és szeretnéd 
megtanulni, hogyan lehet azt az 
üzletkötésben felhasználni, 

 ha készen állsz rá, hogy időről időre 
továbbképzéseken fejleszd magad 
annak érdekében, hogy ügyfeleidhez ne 
utazz hiába, 

 és ha az üzleti sikerekhez szükséges 
számítási és adminisztrációs feladatokat 
is szeretnéd hatékonyan és hibátlanul 
végezni! 
 

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 a Kereskedelmi képviselő? 

A kereskedelmi képviselő a vállalkozásnál kereskedelmi tevékenységekkel 
kapcsolatos ügyeket intéz, különböző árukat és szolgáltatásokat ad el, valamint 
kereskedelmi ügyleteket közvetít az eladó és a vevő között, cégképviseletet lát el. 
 
Hol lehet elhelyezkedni ezzel a szakképesítéssel? 

Elsősorban nagykereskedelmi vállalkozásoknál, magyar termékek és szolgáltatások, 
vagy akár világmárkák képviselőjeként. 
  



Képzési információk 

A szakképesítés szintje:  54-es emeltszintű szakképesítés 

A beiratkozás feltétele:  
Érettségi bizonyítvány és  
egészségügyi alkalmassági igazolás 

Időtartam: 4 félév 

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

Szakmai gyakorlat: 
összefüggő 160 óra, 
az első évfolyamot követően 

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

A vizsgára bocsátás feltételei:  
 az előírt tantárgyak teljesítése 

 az előírt szakmai gyakorlat teljesítése 

 

Főbb szakmai modulok, tantárgyak és témakörök 

Kereskedelmi ismeretek és gyakorlat, benne áruismeret és eladástan; 
Kereskedelmi gazdálkodás, valamint Vállalkozási és vezetési ismeretek; 
Marketing és marketingkommunikáció 
Tárgyalási és üzletkötői technikák 
Üzleti levelezés és kommunikáció, benne irat- és adatbázis-kezelés 
 
 

A szakmai vizsga részei 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) vizsgafeladat megnevezése: Üzletlátogatás kapcsán felmerülő gyakorlati feladatok 
bemutatása (egy új termék értékesítése); bolti képviselői 
munka gyakorlati lépéseinek, feladatainak bemutatása  

Időtartama: 20 perc 
Értékelési súlyaránya: 30% 

 
B) vizsgafeladat megnevezése: Tárgyalási és üzletkötési technikák (szóbeli feladat-

megoldás)  
Időtartama: 20 perc 
Értékelési súlyaránya: 25% 

 

2.  Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 

Vizsgafeladat megnevezése: A kereskedelmi vállalkozás gazdálkodása és működtetése 
– írásbeli feladat-megoldás központi témakörök alapján 

Időtartama: 120 perc 
Értékelési súlyaránya: 15% 

 

3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 

A) vizsgafeladat megnevezése: Kereskedelmi marketing – válaszadás előre kiadott 
tételsor alapján 

Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc) 
Értékelési súlyaránya: 15 % 

 
B) vizsgafeladat megnevezése: Árufőcsoportok forgalmazása – válaszadás előre kiadott 

tételsor alapján 
Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)  
Értékelési súlyaránya: 15 % 

 

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


