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1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási 
szakképzés (Commerce and Marketing at ISCED level 5) 

 

2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése: 

▪ szakképzettség: 
▪ felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirányon 
▪ felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon 
▪ felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi logisztika szakirányon 

▪ a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 
▪ Economist Assistant in Commerce 
▪ Economist Assistant in Marketing Communication 
▪ Economist Assistant in Commerce Logistics 

▪ választható szakirányok: kereskedelmi (Commerce), marketingkommunikáció 
(Marketing Communication), kereskedelmi logisztika (Commerce Logistics) 

 

3. Képzési terület: gazdaságtudományok 

▪ Képzési ág: üzleti 
▪ Besorolási alapképzési szak: kereskedelem és marketing 
▪ A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti mun-

kakör(ök): 
▪ 2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező 
▪ 2532 Pr-tevékenységet tervező, szervező 
▪ 2533 Kereskedelmi tervező, szervező 
▪ 3622 Kereskedelmi ügyintéző 
▪ 3641 Személyi asszisztens 
▪ 4131 Készlet- és anyagnyilvántartó 
▪ 4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó 
▪ 5111 Kereskedő 
▪ 5123 Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök 

 



 

4. A képzési idő félévekben: 4 félév 

▪ A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 
120 kredit 

▪ az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 50%-50%; 
▪ az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: 1 félév, legalább 

560 óra. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra. Részidős 
képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét; 

▪ a besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: leg-
alább 90 kredit; 

▪ a képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: leg-
alább 30 kredit. 

 

5. A különböző képzési formák megszervezésére vonatkozó egyéb követelmények: 
Részidős képzésben a tanóra száma a teljes idejű képzés óraszámának 30%-a. 

 

6. A felsőoktatási szakképzés célja: 

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek álta-
lános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére; alkalma-
sak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozások-
nál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, 
asszisztensi tevékenységet folytatni. 

A kereskedelmi szakirányon továbbá a szak szerinti közös modulban megszerzett ismere-
tek és kompetenciák bővítése specializált ismeretekkel, részben pedig új, a szakirány terü-
letén megkívánt különleges ismeretekkel és kompetenciákkal (pl.: a kereskedelem rend-
szere, a kereskedelmi vállalkozások makro és piaci környezete, a kereskedelmi vállalkozások 
áruforgalmi folyamatai, ezen belül az értékesítés, beszerzés és készletgazdálkodás területei, 
gazdasági és pénzügyi tevékenységek). 

A marketingkommunikáció szakirányon továbbá a szak szerinti közös modulban megszer-
zett ismeretek és kompetenciák bővítése specializált ismeretekkel, részben pedig új, a szak-
irány területén megkívánt különleges ismeretekkel és kompetenciákkal (pl.: marketing 
szakterületei, üzleti kommunikációs módszerek, a reklám- és médiakutatás területei, az in-
tegrált marketingkommunikációs tervek kidolgozása, a reklám jogi, etikai, és esztétikai kö-
vetelményei). 

A kereskedelmi logisztika szakirányon továbbá a szak szerinti közös modulban megszerzett 
ismeretek és kompetenciák bővítése specializált ismeretekkel, részben pedig új, a szakirány 
területén megkívánt különleges ismeretekkel és kompetenciákkal (például: a vállalati reál-
folyamatok, a logisztikai alrendszerek, kiemelten a kereskedelmi vállalati, azaz a kapun be-
lüli, valamint a kapun kívüli logisztikai folyamatok működése, az áruáramláshoz kapcsolódó 
tevékenységek, fuvarozás/szállítmányozás, raktárlogisztika, telephelyválasztás, beszerzési 
és értékesítési csatornák, rendelésfeldolgozás, vevőkiszolgálás, működési kör, logisztikai 



 

szemléletmód, a termelőhelyektől a fogyasztási pontokig tartó anyag-, áru- és információ-
áramlás szervezési lehetőségei). 

 

7. A képzésben elsajátítandó kompetenciák 

a) tudás, jártasság (a megértés és felismerés, a gyakorlat és a szociális területen), 

▪ alkalmas az áruforgalmi folyamatok átlátására, egyes szakaszai tervezésének tá-
mogatására, 

▪ képes a kereskedelmi vállalatok anyag- és információáramlása legfontosabb ösz-
szefüggéseinek ismeretére; 

▪ képes információk gyűjtésére és kezelésére kereskedelmi területen; 
▪ alkalmas ügyfelekkel, partnerekkel való kapcsolattartásra; 
▪ képes jelentések, felmérések készítésére, szóbeli és írásbeli kommunikációra; 
▪ képes kérdőívkészítésben, piackutatásban való közreműködésre; 
▪ alkalmas a vállalkozás marketingtevékenységében való részvételre; 
▪ képes alapszintű szakmai beszédkészségre és szövegértésre egy idegen nyelven; 

kereskedelem szakirányon továbbá felelős munkatársként, nagyvállalatok vezető 
szakemberei mellett asszisztensként, illetve vállalkozóként alkalmas: 

▪ kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének, áruforgalmi folyamatá-
nak, gazdálkodásának szervezésére és irányítására; 

▪ nagyvállalatok kereskedelmi tevékenysége, áruforgalmi folyamata, gazdálko-
dása szervezésében és irányításában való közreműködésre; 

▪ a vállalat tevékenységének elemzésében, a vállalati stratégia kialakításában, a 
vállalat üzleti terve elkészítésében való közreműködésre; 

▪ a piaci folyamatoknak megfelelően a termékválaszték meghatározásában való 
részvételre a szakmai követelmények figyelembevételével a minőség, az árkép-
zés, valamint a logisztika összefüggésében; 

▪ a kereskedelmi informatikai rendszerek alkalmazására a teljes áruforgalmi folya-
matra vonatkozóan, felismerve az e-businessbe való bekapcsolódás lehetősé-
geit; 

kereskedelmi logisztika szakirányon továbbá felelős munkatársként, nagyvállalatok 
vezető szakemberei mellett asszisztensként, illetve vállalkozóként alkalmas: 

▪ kis- és középvállalatok logisztikai tevékenységének szervezésére és irányítására; 
▪ nagyvállalatok ellátási, termelési és értékesítési logisztikai tevékenysége szerve-

zésében és irányításában való közreműködésre; 
▪ különböző anyagok, termékek beszerzésére, értékesítésére; 
▪ kereskedelem és logisztika specifikus szoftverhasználatra; 
▪ a szervezet funkcionális területeivel, a beszállítókkal, partnerekkel való együtt-

működésre; 
▪ a vállalati logisztikai folyamatok tervezésében és elemzésében való közreműkö-

désre; 



 

a marketing kommunikáció szakirányon továbbá felelős munkatársként, vállalkozá-
sok marketing-, reklám-, PR-, promóciós, stb. részlegei, szolgáltató és ügynökségi vál-
lalatok, illetve a médiumok hirdetési osztályai vezető szakemberei mellett asszisztens-
ként, továbbá vállalkozóként alkalmas: 

▪ a vállalatok marketingstratégiájából fakadó marketingkommunikációs progra-
mok feladatok tervezésében, lebonyolításában, értékelésében való közreműkö-
désre; 

▪ a vállalati arculattervezésben és az imázs alakításában való részvételre; 
▪ ügyfelek felkutatására, meggyőzésére, ügyfélkapcsolatok ápolására; 
▪ a reklám- és médiaügynökségekkel való kapcsolat kialakítására azok felépítését 

és tevékenységét figyelembe véve; 
▪ a marketingkommunikáció eszközeinek alkalmazására az eredményes gazdál-

kodás megvalósítása érdekében; 
▪ a marketing- és reklámköltségek tervezésben és elemzésben, a marketing és 

reklám hatékonysága elemzésében való közreműködésre; 

b) személyes, társas és módszerkompetenciák: 

▪ problémafeltárás; 
▪ kommunikációs készség; 
▪ csapatmunkában való dolgozás, együttműködési készség; 
▪ gyakorlatias feladatértelmezés; 
▪ rendszerekben való gondolkodás; 
▪ döntésképesség, 
▪ eredményorientáltság. 

 

8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei: 

▪ valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit; 
▪ a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös 

modul: 6 kredit; 
▪ a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit 

és a szakirány szerinti modul: 57 kredit. 

 

9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei: 

A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve an-
nak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétte-
rem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó 
szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél vég-
zett gyakorlat. 

 

  



 

10. Idegen nyelvi és szaknyelvi követelmények: 

Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek követelményeit a felsőoktatási intézmény 
a szakképzési programban határozza meg. 


