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Részletes tájékoztató 

Kinek ajánljuk ezt a szakképzést? 
Miért a Külkereskedelmi Szakgimnáziumot 

ajánljuk? 

 
Érdekel hazánk és más nemzetek kultúrája? Jó 

szervezőkészséggel rendelkezel, és szívesen találkozol 

mindig új emberekkel? Mindez alkalmassá tesz arra, hogy 

megtaláld helyed a turizmusban, mely jelenleg nemcsak 

Magyarországon, de az egész világon az egyik 

legjelentősebb gazdasági ágazat.  

Gondoskodj mások kikapcsolódásáról, és közben teremts 

magadnak olyan biztos megélhetést, mely számodra is 

elérhetővé teszi az élményszerzés lehetőségét! 

 

Válaszd akkor is a Turisztikai szervező, értékesítő 

szakképesítést: 

 

 ha szívesen dolgoznál utazási irodában, 

vendéglátásban vagy szabadidőközpontban, 

 ha kedvet érzel különböző utazási vagy 

szabadidős programok összeállításához, 

 ha szeretnéd megtanulni, hogyan lehet a 

programokat szakszerűen megtervezni és 

gördülékenyen megvalósítani, 

 ha biztos akarsz lenni benne, hogy program-

terveid pénzügyi szempontból is kivitelezhetőek, 

 valamint ha a siker érdekében az ügyfelekkel és a 

kollégákkal történő kapcsolattartáshoz megbízható 

infókommunikációs és idegen nyelvi tudásra 

szeretnél szert tenni! 

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 Turisztikai szervező, értékesítő? 

A Turisztikai szervező, értékesítő szakember turisztikai vállalkozások munkájában 
szervezőként, előadóként, ügyintézőként és referensként az adott vállalkozás teljes körű 
tevékenységét végzi, irányítja, szervezi és ellenőrzi vezetői szinten. Ismeri és - a vállalkozás 
jogkövető működése érdekében - alkalmazza is a fogyasztóvédelmi előírásokat, hivatalos 
levelet készít hagyományos és digitális formában, irodatechnikai berendezéseket kezel, 
adatállományból egyszerűbb jelentést készít. Ezen kívül értelmezi a turisztikai piac alapvető 
kategóriáit és alakítja a turisztikai termékkínálatot. Web alapú szoftvereket kezel, digitális, 
elektronikai technológiát alkalmaz. Üzleti kapcsolatokat teremt hivatalos partnerekkel és 
vendégekkel, alkalmazva a különböző kultúrák érintkezési formáit. 

 

Hol lehet elhelyezkedni ezzel a szakképesítéssel? 

Utazási irodában, idegenforgalmi hivatalokban, a fizető-vendéglátás területén, 
szabadidőközpontokban, de akár saját turisztikai vállalkozást is lehet indítani. 
  



Képzési információk 

A szakképesítés szintje:  54-es emeltszintű szakképesítés 

A beiratkozás feltétele:  
Érettségi bizonyítvány, 
érettségi angol vagy német nyelvből 

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 

 vizsgaremek (ppt) elkészítése és 
szaktanár általi jóváhagyása 

 B2-es szintű (középfokú) komplex, 
általános nyelvi vagy idegenforgalmi-
vendéglátóipari szaknyelvi 
vizsgabizonyítvány 

Főbb szakmai modulok, tantárgyak és témakörök 

Turizmusföldrajz, benne Magyarország idegenforgalmi, természeti, kulturális és történelmi 
adottságai;  
Világvallások, művészettörténet, műalkotások elemzése; 
Szállodaipar, vendéglátás, gasztronómia, benne Magyarország borvidékei; 
Nemzetközi protokoll és etikett, üzleti és szállodai kommunikáció, szakmai idegen nyelv; 
Utazásszervezés és marketing; 
Vállalkozási ismeretek és ügyviteli gyakorlat. 
 

A szakmai vizsga részei 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
Vizsgafeladat megnevezése: Kiemelt hazai turisztikai termék bemutatása, elemzése a 
vizsgázó által előzetesen elkészített és a szaktanár által jóváhagyott ppt-formátumú 
vizsgaremek segítségével 
Időtartama: 15 perc prezentáció 
Értékelési súlyaránya: 30% 

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 
A) vizsgafeladat megnevezése: Belföldi programajánlat készítése számítógépes felületen 
Időtartama: 90 perc 
Értékelési súlyaránya az írásbeli vizsgatevékenységen belül: 40% 

B) vizsgafeladat megnevezése: Belföldi programajánlatra kalkuláció, forgatókönyv és 
ajánlattétel készítése számítógépes felületen idegen nyelven 
Időtartama: 120 perc 
Értékelési súlyaránya az írásbeli vizsgatevékenységen belül: 60% 
 
Az A) és B) vizsgafeladat időtartama összesen 210 perc, értékelési súlyarányuk pedig 30%. 
 

3. Szóbeli vizsgatevékenység 

 
Vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági folyamatok, turisztikai termékkínálat, vállalkozás 
központi kérdéssor alapján 
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
Értékelési súlyaránya: 40% 
 
 

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


