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A szakmai vizsgára jelentkezés: 

- a kitöltött jelentkezési lap, 

- valamint javítóvizsga esetén a törzslapkivonat  

- benyújtási határidőkön belül  

történő leadásával történik meg, 

 
Vizsgaidőszak Jelentkezési lap benyújtási határideje 

február-márciusi vizsgaidőszak a vizsgaidőszakot megelőző év december hónapjának első napja 

május-júniusi vizsgaidőszak a vizsgaidőszakot megelőző február hónapjának tizenötödik napja 
október-novemberi vizsgaidőszak a vizsgaidőszakot megelőző augusztus hónapjának utolsó munkanapja 
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Vizsgakövetelmények elérhetőségeik 

 

OKJ-vizsgák és követelményeik 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKJ száma Szakképesítés OKJ szerinti 
megnevezése 

Tanulmányaikat iskolánkban  
2017-ben kezdők esetén 

Tanulmányaikat iskolánkban  
2018-ban, ill. 2019-ben kezdők esetén 

54 841 11 Logisztikai és 
szállítmányozási ügyintéző 

https://www.nive.hu/Downloads/Sz
akkepzesi_dokumentumok/Szakmai
_es_vizsgakovetelmenyek/2017/DL.
php?f=54_841_11_Logisztikai_es_sz
allimanyozasi_ugyintezo_2017.pdf&
tip=szvk_2012&evszam=2017  

https://www.nive.hu/Downloads/Szakk
epzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizs
gakovetelmenyek/2018/DL.php?f=54_84
1_11_Logisztikai_es_szallitmanyozasi_ug
yintezo.pdf&tip=szvk_2012&evszam=20
18  

54 344 01 Pénzügyi – számviteli 
ügyintéző 

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_v
izsgakovetelmenyek/2016/DL.php?f=54_344_01_Penzugyi_szamviteli_ugyinte
zo_2016.pdf&tip=szvk_2012&evszam=2016  

54 346 03 Irodai titkár https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_v
izsgakovetelmenyek/2017/DL.php?f=54_346_03_Irodai_titkar_2017.pdf&tip=s
zvk_2012&evszam=2017  

54 481 02 Gazdasági informatikus https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_v
izsgakovetelmenyek/2016/DL.php?f=54_481_02_Gazdasagi_informatikus_201
6.pdf&tip=szvk_2012&evszam=2016  
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https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2018/DL.php?f=54_841_11_Logisztikai_es_szallitmanyozasi_ugyintezo.pdf&tip=szvk_2012&evszam=2018
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Szakmajegyzék szerinti szakmai vizsgák (technikumi képzés vizsgái 2020-tól kezdődően) 
 

Ágazat Szakma megnevezése, 
azonosítószáma 

A szakma 
szakmairánya 

Képzési és kimeneti 
követelmény elérhetősége 

15. 

Közlekedés és 

szállítmányozás 

Logisztikai technikus 

5 1041 15 06 

Logisztika és 

szállítmányozás 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_
kozlekedes_logisztikai_tech_2020pdf-
1589879772999.pdf  

09. 

Gazdálkodás 

és menedzsment 

 

Pénzügyi- számviteli 

ügyintéző 

5 0411 09 01 

- https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_
gm_penzugyi_szamviteli_ugyintezo_2020_al
airtpdf-1589448588492.pdf  

Vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző 

5 0411 09 02 

- https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_
gm_vallalkozasi_ugyviteli_ugyintezo_2020_al
airtpdf-1589448606796.pdf  

12. 

Informatika és 

távközlés 

Szoftverfejlesztő és   – 

tesztelő 

5 0613 12 03 

- https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_
informatika_szoftverfejleszto_es_tesztelo_te
ch_2020pdf-1589880410952.pdf  

23. Turizmus- 
vendéglátás 

Turisztikai  technikus 
5 1015 23 07 

 
Turisztikai  szervező 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk
-turizmus_turisztikai_tech_2020pdf-
1592568488962.pdf  

13. Kereskedelem 

(2021/2022. 

tanévtől) 

Idegen nyelvű ipari 

és kereskedelmi technikus 

5 0417 13 01 

Kereskedelmi 

logisztika 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_
kereskedelem_idegen_nyelvu_ipari_es_keres
kedelmi_tech_2020pdf-1589880952240.pdf  
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