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Részletes tájékoztató 

Kinek ajánljuk ezt a szakképzést? 
Miért a Külkereskedelmi Szakgimnáziumot 

ajánljuk? 

Ismerős az érzés, amikor szorít a határidő és 
kétségbeesetten kapkodsz, hogy mindennel időben 
elkészülj – és a nagy megkönnyebbülés, amikor az utolsó 
pillanatban végül sikerül elvégezni a feladatot? 
Ha ezt a szakképesítést választod, az adóbevallási és 
járulék-fizetési határidők miatt garantáltan lesz ilyen 
élményben részed, de ha nincs szükséged gyakori 
adrenalin-löketre, akkor is érdemes beiratkoznod. 
Elsajátíthatod ugyanis, hogy hogyan lehet a bér-, hitel és 
egyéb pénzügyeket szakértelemmel és stressz-mentesen 
kezelni. Nincs olyan munkáltató, akinek ne lenne szüksége 
erre a tudásra, így a szakképesítés megszerzése után 
szinte biztosan Te válogathatsz majd ajánlataik közül. 
 
Válaszd akkor is a Vállalkozási és bérügyintéző 
szakképesítést: 
 

 ha szívesen segítenéd új vállalkozások létrejöttét 
és egyéni vállalkozók önállósodását, 
 

 ha Te szeretnél lenni az a munkatárs, aki mindig 
átlátja a bevételek és kiadások alakulását,  

 
 és érdekel, mi köze van mindennek a cashflow és 

a likviditás kifejezésekhez, 
 

 ha kedvet érzel, hogy egy vállalkozás üzleti terveit 
előkészítsd, 

 
 ha hiteles információkkal és jó tanácsokkal 

szeretnéd ellátni kollégáidat adó-, járulék-, TB-, 
táppénz- és nyugdíj-ügyeikkel kapcsolatban, 

 
 ha ehhez a nyilvántartások és bevallások 

elkészítésének felelősségét is bátran vállalnád, 
 

 valamint ha szívesen elsajátítanád a mások 
számára bonyolultnak tűnő pénzügyi szoftverek 
szakszerű használatát! 

 

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 Vállalkozási és bérügyintéző? 

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával és működtetésével 
kapcsolatos adminisztratív feladatokban. Vezeti az egyéni vállalkozók nyilvántartásait és 
elkészíti bevallásaikat. Közreműködik a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és 
pénzügyi feladatok végzésében, részfeladatokat önállóan old meg. A vállalkozás valamennyi 
pénzmozgással, ill. a pénzállomány-változással járó nyilvántartásait vezeti, közreműködik az 
egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a 
bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalók bér- 
és társadalombiztosítási ügyeit intézi, valamint adatokat és igazolásokat küld az illetékes 
szerveknek. 

 
Hol lehet elhelyezkedni ezzel a szakképesítéssel? 

Elsősorban mikró-, kis- és középvállalkozásoknál (kkv-knál), 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 

 Üzleti terv (záródolgozat, önálló 
projektmunka) készítése központi 
Útmutató alapján 

Főbb szakmai modulok, tantárgyak és témakörök 

Bérügyi szakfeladatok (munkaerőgazdálkodás és bérszámfejtés) 
TB-szakfeladatok (nyugellátás, egészségbiztosítás, családtámogatás) 
Kkv-k gazdálkodása, benne stratégia, marketing, üzleti terv készítése 
Gazdasági és jogi, pénzügyi és számviteli alapismeretek 
Vállalkozásfinanszírozás és adózás, benne ÁFA, járulékok és elektronikus adóbevallás 
Könyvvezetés és könyvelés – elmélet és gyakorlat 
Projekttervezés, benne folyamat- és pénzügyi tervezés, elektronikus ügyintézés 
Ügyvitel, benne üzleti kommunikáció, statisztika, tízujjas vakírás 
 

A szakmai vizsga részei 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység – központi feladatlapok és útmutató alapján 
 
A) vizsgafeladat megnevezése: Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése 
Időtartama: 60 perc  
Értékelési súlyaránya: 20% 

B) vizsgafeladat megnevezése: Elektronikus bevallás – a NAV keretprogramjával 
Időtartama: 60 perc  
Értékelési súlyaránya: 15% 

C) vizsgafeladat megnevezése: Bérszámfejtési feladat  
Időtartama: 60 perc  
Értékelési súlyaránya: 15% 

 

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 
A) vizsgafeladat megnevezése: Bérügyi szakfeladatok 
Időtartama: 60 perc  
Értékelési súlyaránya: 15% 

B) vizsgafeladat megnevezése: Társadalombiztosítási szakfeladatok  
Időtartama: 60 perc  
Értékelési súlyaránya: 15% 

 
3. Szóbeli vizsgatevékenység – központi útmutató alapján 

 

A) vizsgafeladat megnevezése: Üzleti terv védése  
Időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs) 
Értékelési súlyaránya: 10% 

B) vizsgafeladat megnevezése: Munkaerőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai 
feladatok  

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

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


