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INGATLANKÖZVETÍT Ő 
OKJ 52-341-02 

 
1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
Ingatlanok (házingatlanok és telkek) adásvételét és cseréjét közvetíti; lakásokat és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségeket, telkek bérbeadását közvetíti a feladatok ellátása érdekében az ingatlanokat 
felkutatja és azok forgalmi értékbecslését elvégzi; az ügyletek lebonyolításához szükséges 
dokumentációk, okiratok beszerzésével és előkészítésével összefüggő feladatokat elvégzi.  
 
2. A szakképesítéssel rendelkező képes: 

• kezelni az ingatlanpiac kínálati oldalát 
• kezelni az ingatlanpiac keresleti oldalát 
• elvégezni az adminisztrációs feladatokat 
• fejleszteni szakmai ismereteit, követi az európai szabályokat 
• lebonyolítani az adásvétel, bérlet és csere üzletkötéseket 
• részt venni a minőségirányítási rendszer kialakításában 
• adatbázist készíteni, számítástechnikai tevékenységet végezni 
• matematikai, statisztikai gazdasági számításokat végezni 
• befektetői szakértői anyagot készíteni 
• marketingtevékenységet végezni 
• ingatlan forgalmi értékbecslést készíteni 

 
3. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

FEOR 
száma 

FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető 
munkakör(ök) 

3633 Ingatlanügynök, 
ingatlanforgalmazási ügyintéző 

Ingatlanközvetítő 

 
4. A képzésben való részvétel feltételei: 

• érettségi végzettség 
 
5. A képzési és vizsgadíj: 
 

OKJ 52-341-02 Ingatlanközvetítő 
képzési díj:                              Ft  
vizsgadíj:                              Ft 

 
6. Részletfizetés: 
 
Kezdő befizetés minden esetben a felnőttképzési szerződéskötés megkötésekor fizetendő, amelynek 
összege min. ________________ Ft. Az összeg a meghirdetett képzési díj részét képezi, így többlet 
költséget nem jelent. A fennmaradó összeget a szakmai vizsgáig tetszőleges (kamatmentes) 
részletekben szükséges befizetni. 
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7. A képzés moduljai: 
 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító száma megnevezése 
11244-12 Ingatlanközvetítő feladatai 

 
8. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 
GYAKORLATI vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: 
Ingatlanértékelési prezentáció 

A vizsgafeladat ismertetése:  
A gyakorlati vizsgán a jelölt a vizsga szervezője által meghatározott prezentációs technika 
alkalmazásával bemutatja az általa előzetesen benyújtott ingatlan értékelési szakvélemény tárgyát 
képező ingatlant, az általa alkalmazott értékelést, továbbá rövid szakmai beszélgetés keretében 
választ ad az általa készített szakvéleménnyel kapcsolatban felmerülő kérdésekre. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 
 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése:  
 

Az ingatlanközvetítés műszaki, jogi, gazdasági és gyakorlati vonatkozásai 
 
A vizsgafeladat ismertetése:  
 
Az írásbeli vizsgatevékenység feladatlapja a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott 
szakmai követelménymodulhoz tartozó szakmai ismereteket tartalmazza tesztkérdések és gyakorlati 
számítási feladatok formájában. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % 
 

SZÓBELI vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: 

 
Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorból húzott 

kérdésekre. 
A vizsgafeladat ismertetése:  
 
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények 
fejezetben megadott modulhoz tartozó szakmai ismereteket tartalmazza. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 

 
Valamennyi vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 60 % felett teljesít. 




