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Részletes tájékoztató 

Kinek ajánljuk ezt a szakképzést? 
Miért a Külkereskedelmi Szakgimnáziumot 

ajánljuk? 

Könnyen szót értesz másokkal, és hallgatnak is Rád? 
Szeretsz jól értesült lenni és nem riadsz vissza a 
kihívásoktól sem? Ha ezt a szakképzést választod, üzleti 
ismereteidet és kommunikációs készségeidet olyan magas 
szintre fejlesztheted, melyek segítségével meghatározó 
munkatárs lehetsz szinte bármely területen. 
A színvonalas és ügyfélközpontú szolgáltatások nyújtására 
manapság minden munkáltató különös gondot fordít, mert 
az jelentősen hozzájárul a vállalkozás image-hez és jó 
híréhez. 
Ha úgy érzed, megvan benned a kellő türelem és 
segítőkészség, jelentkezz az Üzleti szolgáltatási 
munkatárs szakképzésre, hogy rövid idő alatt biztos állásra 
tehess szert! 
 
Válaszd akkor is az Üzleti szolgáltatási munkatárs 
szakképesítést: 
 

 ha szeretnéd megtanulni, hogyan tudod önállóan 
és hatékonyan az ügyfeleket tájékoztatni,  
 

 kéréseiket és panaszaikat zökkenőmentesen 
kezelni, 

 
 ha angol nyelven is szívesen fejlesztenéd 

kommunikációs készségeidet, 
 

 ha a közös gondolkodás és a csapatmunka is 
vonzó a számodra, 

 
 ha szeretnél modern informatikai-

infókommunikációs hardverrel és szoftverrel 
dolgozni, 

 

 valamint ha a sikeres munkavégzéshez a pénzügyi 
és dokumentációs feladatokat is precízen 
elsajátítanád. 

 

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 Üzleti szolgáltatási munkatárs? 
 
Az üzleti szolgáltatási munkatárs az üzleti szolgáltatások területén ügyfélorientált szemlélettel 
végzi munkáját. Minőségi szolgáltatást nyújt az ügyfél elégedettségének érdekében. Az 
ügyfél problémáit hatékonyan kezeli, és rugalmas hozzáállással megteremti az ügyfélnek 
leginkább kedvező feltételeket, a személyre szabott szolgáltatás lehetőségét. Angol nyelven 
szakmai kommunikációt folytat írásban és szóban ügyfélre szabottan. A minőségi 
ügyfélkiszolgálás érdekében az infokommunikációs technológiát alkalmazza. Elláthat 
pénzügyi, beszerzési, ügyfélszolgálati, CRM, HR, vagy az IT és telekommunikáció 
szolgáltatások területén speciális szolgáltatási tevékenységet.  

 
Hol lehet elhelyezkedni ezzel a szakképesítéssel? 

Termékeket és szolgáltatásokat forgalmazó kereskedelmi vállalkozások, vállalatok 
ügyfélszolgálatán, vevőszolgálatokon és call-centerekben. 



Képzési információk 

A szakképesítés szintje:  54-es emeltszintű szakképesítés 

A beiratkozás feltétele:  
Érettségi bizonyítvány és 
érettségi angol nyelvből 

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 központi 
Útmutató alapján 

Főbb szakmai modulok, tantárgyak és témakörök 

Eredményes üzleti kommunikáció magyar és angol nyelven – együttműködési, prezentációs 
és értékesítési technikák, interkulturális kommunikáció 
Ügyfélkezelés személyesen, telefonon és írásban, stressz- és panaszkezelés magyar és angol 
nyelven 
Szolgáltatási területek áttekintése – beszerzés, pénzügy. HR, CRM, IT, telekommunikáció  
Gazdasági és jogi, pénzügyi és számviteli alapismeretek 
Vállalkozásfinanszírozás és adózás, benne ÁFA, járulékok és elektronikus adóbevallás 
Ügyvitel, benne magyar és angol nyelvű üzleti levelezés, statisztika, tízujjas vakírás 
Speciális infókommunikációs eszközök online és offline használata, projektmunka virtuális 
környezetben 
 

A szakmai vizsga részei 
 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység – központi szituációs feladatsor és útmutató alapján 
 
Vizsgafeladat megnevezése: Eredményes kommunikáció az ügyfélkapcsolat üzleti 

szolgáltatásai területén (magyar és angol nyelven) 

Időtartama: 40 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 25 perc) 
Értékelési súlyaránya: 40% 
 

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 

Vizsgafeladat megnevezése: Ügyfélkapcsolat az üzleti szolgáltatásokban  
(magyar és angol nyelven) 

Időtartama: 120 perc  
Értékelési súlyaránya: 35% 
 

3. Szóbeli vizsgatevékenység  
 
A) vizsgafeladat megnevezése: Esettanulmány bemutatása (prezentáció) - 

központi útmutató alapján 
Időtartama: 15 perc (a prezentációt követő kérdésekkel együtt, felkészülési idő nincs) 
Értékelési súlyaránya: 10% 

 

B) vizsgafeladat megnevezése: Csoportos problémamegoldás és döntéshozatal üzleti 
környezetben 

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

 

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


