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Részletes tájékoztató 

Kinek ajánljuk ezt a szakképzést? 
Miért a Külkereskedelmi Szakgimnáziumot 

ajánljuk? 

Szeretnél saját vállalkozást indítani egyedül vagy 

barátaiddal? Már körvonalazódnak is az ötletek, de 

szükség lenne még némi marketing-, pénzügyi és 

informatikai ismeretre ahhoz, hogy magabiztosan bele merj 

vágni? Ha úgy érzed, megvan benned a vállalkozó kedv, 

az újító szellem, és nem félsz vállalni a felelősséget 

döntéseidért, készülj fel a lehető legjobban önálló céged 

működtetésére, a „főnöki” feladatok ellátására!  Szánj rá 

egy évet a felkészülésre, és biztosítsd be saját üzleti 

sikereidet, saját üzleted sikereit!  

 

Válaszd akkor is a Kis- és középvállalkozások ügyvezetője 

I. szakképesítés-ráépülést, 

 

 ha szeretnéd megtanulni, hogy hogyan válhatsz jó 

vezetővé; 

 ha kedvet érzel ahhoz is, hogy előbb egy részleget 

vezess, és csak később önállósodj; 

 ha biztos akarsz lenni benne, hogy törvényesen és 

nyereségesen tudod működtetni egy vállalkozás 

részlegét vagy magát a vállalkozást; 

 ha szívesen foglalkoznál idegennyelv-tanulással 

annak érdekében, hogy külföldiekkel is 

üzletelhess; 

 és ha tudni szeretnéd, hogyan lehet az Office-

programokat az üzleti előnyök szolgálatába 

állítani! 

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 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője ezen a szinten? 

A szakember vezetői alapfeladatokat lát el, melyek során marketing és pénzügyi-számviteli 
ismereteit, valamint alapszintű idegennyelvi és infokommunikációs kompetenciáit alkalmazza. 
Kapcsolatot tart fenn más részlegekkel, vállalkozásokkal és szervezetekkel, s közben 
folyamatosan figyeli a külső környezet változásait, melyekhez saját vállalkozását/részlegét 
igyekszik alkalmazkodóvá tenni. Képes az alap-szakképesítéséhez kapcsolódó ipari, 
kereskedelmi, mezőgazdasági és logisztikai folyamatok tervezésére, szervezésére, 
irányítására, ellenőrzésére és értékelésére. 

 
Hol lehet elhelyezkedni ezzel a szakképesítéssel? 

Ipari, valamint szállítási, logisztikai és raktározási, továbbá mezőgazdasági, erdészeti, 
halászati és vadászati tevékenységet folytató vállalkozásoknál/vállalatoknál, de megfelelő 
alap-szakképesítéssel akár saját vállalkozást is lehet indítani. 
  



Képzési információk 

A szakképesítés szintje:  35-ös középfokú szakképesítés-ráépülés 

A beiratkozás feltétele:  

legalább általános iskolai végzettség és  
bármilyen, legalább 3-as szintű 
szakképesítés vagy rész-szakképesítés, 
vagy szakközépiskolai érettségi, vagy 
felsőoktatási diploma 

Időtartam: 2 félév 

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

Szakmai gyakorlat: --- 

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

A vizsgára bocsátás feltételei:  az előírt tantárgyak teljesítése 

Főbb szakmai modulok, tantárgyak és témakörök 

A vállalkozások működtetése, benne vezetői feladatok a piaci munkában, a munkatársakkal 
és a gazdálkodásban; 
Informatika vállalatvezetőknek I., benne informatikai alapismeretek (hardverek, szoftverek, 
operációs rendszerek, stb.), irodai programcsomag használata (szövegszerkesztés, 
táblázatkezelés, prezentáció-készítés) és internetes kommunikáció (böngészés, közösségi 
hálózatok, e-ügyintézés, weblap-készítés, stb.); 
Idegen nyelv és üzleti szaknyelv I. 
 

A szakmai vizsga részei 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
Vizsgafeladat megnevezése: Összetett informatika-feladat megoldása: vállalkozási 
feladatok megoldása táblázatkezelő, szövegszerkesztő és prezentáció-készítő 
program, valamint e-mail és internet segítségével 
Időtartama: 120 perc  
Értékelési súlyaránya: 30% 

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex vállalkozói ismeretek, központilag 

összeállított vizsgakérdések alapján 
Időtartama: 60 perc  
Értékelési súlyaránya: 10% 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Idegen nyelvi feladatsor KER B1 (alapfokú) szinten 
(feleletválasztós teszt, olvasott és hallott szöveg értése, mondat-átalakítás, 
szöveg-kiegészítés, üzleti levél vagy fogalmazás)* 
Időtartama: 180 perc 
Értékelési súlyaránya: 30% 

 
3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 
Vizsgafeladat megnevezése: Idegen nyelvi feladatsor KER B1 alapfokú szinten 
központi tételsor alapján (üzleti témájú beszélgetés, képleírás, szituációs párbeszéd)* 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
Értékelési súlyaránya: 30% 

 
*A vizsgán szótár használata megengedett. 
 

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

 


