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Részletes tájékoztató 

Kinek ajánljuk ezt a szakképzést? 
Miért a Külkereskedelmi Szakgimnáziumot 

ajánljuk? 

Céltudatos vagy és jól bánsz a pénzzel? Kiadásaidat és 
bevételeidet szereted előre megtervezni, hogy elkerüld a 
kellemetlen meglepetéseket? Mindez kiválóan 
kamatoztatható a munka világában, hiszen a 
pénzmozgások precíz nyilvántartása kulcsfontosságú a 
közép- és felsővezetők gazdasági döntéseihez, 
cégtulajdonosok fejlesztési terveihez. 
Jelentkezz erre a szakképzésre és tanuld meg 
szakavatottan intézni a pénzügyeket, hogy könnyen el tudj 
helyezkedni egy szakmailag és anyagilag is megbecsült 
pozícióban! 
 
Válaszd akkor is a Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
szakképesítést: 
 

 ha Te szeretnéd munkahelyed és munkatársaid 
adó- és bérügyeit kézben tartani, 
 

 ha érdekelnek a vállalkozások befektetési, 
értékesítési és hitel ügyletei, 
 

 ha Te szeretnél tanácsot adni, hogyan lehet egy 
vállalkozásnál a költségeket csökkenteni és 
elszámolni, 
 

 ha szívesen végeznél számlákkal és 
házipénztárral kapcsolatos feladatokat, 

 
 ha szeretnéd a könyvelési-számviteli szabályokat 

pontosan megismerni, és azokat szoftverek 
segítségével rutinosan alkalmazni, 

 

 valamint ha szívesen intéznéd pályázatok és 
projektek pénzügyi terveit és elszámolásait! 

 

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

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

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

Képzéseink érettségire épülnek, 2 tanévesek, és iskolai 
rendszerben zajlanak, így a képzés idejére jár a 
diákigazolvány és a kapcsolódó kedvezmények. 

Nappalira jöhetnek azok, akik 1995. 01. 01. után születtek, 
és még nem szereztek szakképesítést állami 
támogatással; nekik TB-jogviszonyuk rendezett lesz, sőt 
családi pótlékot is igényelhetnek. 

Estire várjuk azokat, akik 1995. 01. 01. előtt születtek vagy 
szereztek már szakképesítést állami támogatással, 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, sőt 
megajándékozunk egy ingyenes 120-órás 
nyelvtanfolyammal. 

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. 

 

Mivel foglalkozik a Pénzügyi-számviteli ügyintéző? 

A pénzügyi-számviteli ügyintéző a vállalkozások működésével összefüggő számviteli 
és pénzügyi feladatok elvégzésében működik közre, részfeladatokat lát el önállóan. 
A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, ill. a pénzállomány-változással összefüggő 
nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, 
lebonyolításában és elszámolásában, valamint kezeli az ehhez kapcsolódó 
iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott 
munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a főkönyvi és 
az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít. 
 

Hol lehet elhelyezkedni ezzel a szakképesítéssel? 

Minden vállalkozásnak és vállalatnak, intézménynek és non-profit szervezetnek 
szüksége van pénzügyes munkatársra, a szakképesítéssel betölthető munkakörök 
pedig rendkívül változatosak.  



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 

Gazdasági és jogi, pénzügyi és számviteli alapismeretek 
Vállalkozásfinanszírozás és adózás, benne ÁFA, járulékok és elektronikus adóbevallás 
Könyvelés és beszámoló készítés számítógépen, szoftverjog és adatvédelem 
Projekttervezés és projektfinanszírozás, benne pénzügyi tervezés és közbeszerzési eljárás 
Ügyvitel, benne üzleti kommunikáció, statisztika, tízujjas vakírás 
 

A szakmai vizsga részei 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység – A és B központi feladatlap és útmutató alapján 
 
A) vizsgafeladat megnevezése: Számítógépes könyvelés és analitika készítése 
Időtartama: 90 perc  
Értékelési súlyaránya: 10% 

B) vizsgafeladat megnevezése: Elektronikus bevallás –a NAV keretprogramjával 
Időtartama: 90 perc  
Értékelési súlyaránya: 10% 

C) vizsgafeladat megnevezése: Esettanulmány bemutatása projekttervezés és  
- finanszírozás témakörében központi útmutató alapján 

Időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs) 
Értékelési súlyaránya: 10% 

 

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 
A) vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi feladatok 
Időtartama: 90 perc  
Értékelési súlyaránya: 20% 

B) vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetés és beszámoló készítés 
Időtartama: 90 perc  
Értékelési súlyaránya: 20% 

 
3. Szóbeli vizsgatevékenység – B központi útmutató alapján 

 

A) vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi és adózási feladatok 
Időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc) 
Értékelési súlyaránya: 10% 

B) vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetés és beszámoló készítés  
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 állam által elismert, OKJ-s szakképesítést 
tanúsító bizonyítványt kap. 


