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Az export koordinátor közreműködik a külkereskedelmi ügylet előkészítésében, operatív szinten 
megszervezi és lebonyolítja a külkereskedelmi ügyletet a teljes értékesítési lánc mentén felettesi 
irányítással és elvégzi a kapcsolódó adminisztratív feladatokat.  
Ismeri a versenytársak elemzésére és figyelésére vonatkozó módszertanokat, képes önállóan 

elemző részfeladatokat elvégezni. Megszervezi az exportpiacokon a termékek külpiaci promóciós 

megjelenési eseményeit, aktívan szervezi és támogatja a cég exportpromóciós tevékenységét. 
Új potenciális vevőket keres és a meglévő ügyfelekkel tartja a kapcsolatot.   
Naprakészen követi a teljesítés teljes folyamatát, az árajánlat összeállításától a szállítmány nyo-

mon követésén át a számlázási folyamatokig.  
Kezeli a beérkező panaszokat, reklamációkat, kiértékeli az ügyletet.  

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképe-

sítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti állása: 

5.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: nem 

5.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: - 

5.1.2 Nyilvántartó hatóság:- 

5.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma:- 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges 

bemeneti feltételek: 

6.1 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

6.2 Szakmai előképzettség: - 

6.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: - 

6.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: - 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges fog-
lalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény mo-

dulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, a ma-

ximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

7.1 Minimális óraszám: 300 óra  

7.2 Maximális óraszám: 400 óra 

8. A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Nem modulszerű felépítés esetén: - 

8.2 Modulszerű felépítés esetén 

Programkövetelmény-modul neve: NEMZETKÖZI GAZDASÁGI ALAPISMERETEK 

8.2.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 1. 
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8.2.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.1.2.1 Minimális óraszám: 32 
8.2.1.2.2 Maximális óraszám: 43 

Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök 
Önállóság és felelős-

ség mértéke 

Értelmezi a külgazda-

sági fogalmakat és kül-

gazdasági jellegű ese-
ményeket.  

Ismeri a külgazdasági 

kapcsolatok lényegét, 
alapelveit, kereteit, a kül-

gazdasági kapcsolatok 

legfontosabb területeit. 

Nyitottan kezeli a kül-

gazdaság, mint szakte-

rület híreit és informá-

cióit.  

Meg tudja határozni a 

saját munkakörében 

releváns, külgazdasá-

got érintő információk 

körét.  

Lehatárolja az export és 

import fogalmait és je-

lentőségét. 

Tisztában van a nemzet-
közi fizetési forgalom 

jogcímeivel, és a nemzet-
közi fizetési mérleg fo-
galmával. 

Proaktívan követi a fi-

zetési forgalom alaku-

lását a hírekben.  

Önállóan tud fizetési 

mérlegre vonatkozó 

statisztikai adatsort ér-

telmezni.  

Értelmezi a kereskede-
lempolitikai alapelveket 
saját tevékenységére 

vonatkozóan, és azono-

sítja a saját munkájához 

kapcsolódó nemzetközi 

jogszabályi környezet 

elemeit.  

Ismeri a nemzetközi ke-

reskedelempolitika alap-
elveit, és a nemzetközi 

kereskedelem állami sza-

bályozását és eszközeit 

Törekszik a megis-

mert alapelvek gya-
korlatban való felis-
merésére, értelmezé-

sére.  

Iránymutatás mellett 

értelmezi munkaköré-

hez kapcsolódóan 
nemzetközi kereske-

delempolitikai infor-
mációkat. 

Beazonosítja a saját 

munkakörében releváns 

külgazdasági intézmé-

nyeket, és ügyfélként a 

szolgáltatások igénybe-

vételét kezdeményezi.  

Ismeri a külgazdaság ha-

zai intézményrendszerét, 

annak export és 

befektetésösztönzési 

szolgáltatásait, valamint 

az egyéb, külpiaci kap-

csolatépítési szolgáltatá-

sokat nyújtó állami és 

non-profit szervezeteket.  

Proaktívan megkeresi 

ügyféligénnyel a meg-

ismert intézményeket.  

Önállóan ügyfél meg-

keresést nyújt be és 

kezel külgazdasági in-

tézmények ügyfélszol-

gálatára, 

exportpromóciós ese-

ményeken önállóan 

képviseli munkaterü-

letét.  

Értelmezi az Európai 

Unió áruk és szolgálta-

tások szabad áramlásá-

nak alapelvét, és a tag-

országokra vonatkozó 

szabályokat.  

Ismeri a nemzetközi ke-

reskedelem jogi feltét-

eleit, az Európai Unió ke-

reskedelempolitikai esz-
közrendszerét, szabályo-

zását és végrehajtását 

Magyarországon.  

Törekszik a megis-

mert elméleti fogal-

mak gyakorlatban 
való felismerésére.  

Munkakörében el-
végzi adatbázisok és 

weboldalak beazono-
sítását, részinformá-

ciók kikeresését.  

Értelmezi Magyaror-
szág nemzetközi gazda-

sági kapcsolataira vo-

natkozó elemzéseket, 

híreket. 

Ismeri Magyarország üz-

leti geopolitikai helyze-
tét, Magyarország keres-
kedelempolitikáját, ori-

entációját és főbb keres-

kedelmi partnereit.  

Proaktívan követi a té-

mával kapcsolatos hí-

reket és elemzéseket.  

Munkaköréhez kap-

csolódóan válogat a 
releváns célpiaci in-

formációk és hírek kö-

zött.  
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Programkövetelmény-modul neve: NEMZETKÖZI ÜGYLET MENEDZSMENT 

8.2.1.3 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2. 

8.2.1.4 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.1.4.1 Minimális óraszám: 180 
8.2.1.4.2 Minimális óraszám: 240 

 

Készségek,  
képességek 

Ismeretek 
Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 
Önállóság és felelős-

ség mértéke 
Felismeri egy termék 

vagy szolgáltatás pi-

ackutatási lépéseit, 

adott célpiacra vonat-

kozóan gyakorlatban 

végrehajt kutatási 

részfeladatokat, és ja-

vaslatot tesz a piac-
kutatásban és az ár-

képzés során köve-

tendő módszertanra. 

Marketingstratégiát 

készít. 

Ismeri a külkereske-

delmi ügylet előké-

szítéséhez kapcsoló-

dóan a piackutatási és 

árképzési módszerta-

nokat, a marketing 
mix megfelelő ele-

meit az értékesítési 

fázisnak megfelelően. 
Marketingstratégia 

készítésének lépései, 

tartalma. 

A termék vagy szol-

gáltatás kapcsán tö-

rekszik a reális piaci 

helyzet felmérésére 

és megismerésére, fo-

lyamatosan kutatja az 
új információkat és 

nyitottan bővíti a tu-

dását. Törekszik a 

marketing stratégiai 

módszertan gyakor-

latban való alkalma-

zására. 

Önállóan javaslatot 

tesz a piackutatás le-

folytatására, valamint 

másokkal együttmű-

ködve képes új meg-

oldások bevezetésére, 

fejlesztésre. Együtt-

működik a marketing 

szakemberekkel, részt 

vesz a termék célpi-

aci értékesítési és 

marketing stratégiájá-

nak kialakításában. 
Beazonosítja az érté-

kesítési folyamat 

adott szakaszában fel-

használható marke-

tingkommunikációs 

eszközöket. 

Ismeri a marketing-
kommunikáció fogal-

mát célját és eszköz-

rendszerét. 

Proaktívan követi az 

aktuális marketing-
kommunikációs tren-
deket. 

Munkája során hasz-
nálja a marketing-mix 
elemeit.  

Beazonosítja a cég és 

a termék célpiacra 

szánt márkastratégiá-

ját, és ennek megfele-
lően pozícionálja a 
terméket. 

Ismeri a tudatos már-

kaépítés fogalmát, 

célját, lépéseit 

Törekszik a márka 

pozitív megítélésének 
elősegítésére. 

Önállóan képes a po-

tenciális ügyfelek felé 

a márkát és az ahhoz 

kapcsolódó márkaél-

mény kialakítására.  

Be tudja azonosítani 

a külkereskedelmi 

ügyletek közötti kü-

lönbségeket és fel 

tudja sorolni a sajá-

tosságait. 

Ismeri a nemzetközi 

csereügyletek, külön-

leges ügyletek válto-

zatait. 

Törekszik munkája 

során a megfelelő 

ügylettípus kiválasz-

tására. 

Önállóan meghatá-

rozza a külkereske-

delmi ügylet típusá-

nak megfelelő lebo-

nyolítási feltételeket. 

Beazonosítja a nem-
zetközi ügylet részt-

vevőit, különböző ke-

reskedőtípusokat, 
azok feladatait, jog-
körét. 

Ismeri a külkereske-

delmi ügylet szerep-

lőit. 

Törekszik a külkeres-

kedelmi ügylet sze-

replőinek pontos be-

azonosítására. 

Önállóan meghatá-

rozza a külkereske-

delmi ügylet szerep-
lőit, és lehatárolja sa-

ját szerepét az ügylet 

során. 
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Beazonosítja a külke-

reskedelmi ügylet 

szakaszait és átlátja 

az előkészítés, meg-

kötés, teljesítés teljes 

folyamatát.  

Ismeri a külkereske-

delmi ügylet folya-

matát és szakaszait. 
Ismeri a szakterület 

szakmai szókincsét 

(anyanyelven és leg-

alább egy idegen 

nyelven).  

Rendelkezik a külke-

reskedelmi ügylet ön-

álló megtervezéséhez 

és lebonyolításához 

szükséges proaktív 

szemléletmóddal. 

Önállóan meghatá-

rozza a külkereske-

delmi ügylet folya-

matát és szakaszait. 

Beazonosítja a külke-

reskedelmi ügylethez 
kapcsolódóan a mun-
kakörébe tartozó fel-
adatait. 

Ismeri az exportkoor-
dinátor munkakörét, 

feladatait, és felelős-

ségi körét az ügylet-

kötés folyamatában. 

Törekszik munkakö-

rének, feladatainak és 

felelősségi körének 

maradéktalan ellátá-

sára. 

Önállóan elvégzi a 
külkereskedelmi ügy-

let előkészítését és 

kapcsolódó feladatait. 

Felismeri az ügylet-

hez kapcsolódó főbb 

kockázattípusokat és 

értékelni tudja őket. 

Ismeri az ügylethez 

kapcsolódó kockázati 

típusokat, azok keze-

lési módját és a 

kockázatmegelőzési 

technikákat (Know 
Your Customer).  

A külkereskedelmi 

ügylethez kapcsoló-

dóan proaktívan tö-

rekszik a kockázati 

elemek felmérésére 

és megismerésére. 

Attitűdjében kocká-

zatvállalást kerülő és 

gondos hozzáállást 

tanúsít. 

Felelősséget érez a 

munkakörébe tartozó 

külkereskedelmi ügy-

let kockázati faktorai-

nak alapos feltárásá-

ért. 

Képes átlátni a fuva-

rozási és szállítmá-

nyozási szerződése-

ket, és a vállalaton 

belüli és vállalatok 
közötti logisztikai fo-

lyamatokat. 

Ismeri a logisztika és 

az ellátási lánc fogal-

mait, a fuvarozási és 

szállítmánybiztosítási 

szerződések típusait. 

Törekszik a külön-

böző fuvarozási ágak-

ban előforduló kocká-

zatok felismerésére és 

a logisztikai folyama-
tok tervezésére. 

Önállóan javaslatot 

tesz a különböző koc-

kázatok kivédésére, 

és a logisztikai folya-

matok hatékony fej-

lesztésére. 

Meghatározza a kül-

kereskedelmi ügylet 

lebonyolításához 

szükséges okmánytí-

pusokat. 

Ismeri a külkereske-

delmi ügylet során 

használt okmányokat. 

Törekszik az egyes 

okmánytípusok kivá-

lasztására és megfe-

lelő okmány kitölté-

sére. 

Szakmai vezetőjének 

iránymutatása mellett 

hiánytalanul összeál-

lítja az ügylet során 

használatos, releváns 

okmánycsomagot. 

Beazonosítja a külke-

reskedelmi ügylet tí-

pusának megfelelő 

értékpapírokat. 

Ismeri a nemzetközi 

üzleti tevékenység 

során használt érték-

papírok fajtáit. 

Törekszik az egyes 

értékpapírok kivá-

lasztására és megfe-

lelő értékpapír kitöl-

tésére. 

Szakmai vezetőjének 

iránymutatása mellett 

hiánytalanul összeál-

lítja az ügylet során 

használatos, releváns 

értékpapírcsomagot. 

Beazonosítja és értel-

mezi a nemzetközi fi-

zetési módozatokat, 

biztosítékokat, bizto-

sításokat. 

Ismeri a külkereske-

delmi ügylet finanszí-

rozásának megoldá-

sait (bankhitel, lízing, 

faktoring), a supply 
chain financing fogal-

Törekszik, hogy meg-

ismerje a rendelke-
zésre álló konstruk-

ciók minél szélesebb 

körét és a nemzetközi 

ügyletekhez kapcso-
lódó fizetési módokat 

Önállóan megvizs-

gálja és javaslatot 
tesz az  ügylethez 

kapcsolódóan a fize-

tési és finanszírozási 

módokra. 
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mát, valamint az ügy-

let biztosítására és 

nemzetközi fizetési 

módokra vonatkozó 

megoldások fogal-

mait, főbb jellemzőit. 

és naprakészen kö-

vesse a piaci informá-

ciókat. 

Értelmezi egy nem-

zetközi adás-vételi 

szerződés főbb pont-

jait, és képes megne-
vezni a kötelező, kri-

tikus szerződéses fel-

tételeket és elemeket. 

Ismeri a nemzetközi 

adásvételi szerződés 

kritikus pontjait és ti-

pikus feltételeit. 

Nemzetközi adásvé-

teli szerződés megkö-

tése során törekszik a 

szerződéses feltételek 

értelmezésére, átlátá-

sára. Elkötelezett a 

jogszabályok ismere-

tében és betartásában, 

ismeretei bővítésé-

ben. 

Iránymutatással és 

felügyelettel, a szer-
ződéskötéshez szük-

séges ügyleti infor-

mációk körét meg 

tudja adni munkatár-

sai számára. 

Csoportosítja a költ-

ségeket, és kikalku-

lálja az ajánlati árat a 

költségek beépítésé-

vel. 

Ismeri az árképzés 

során felmerülő kü-

lönböző költségtípu-

sokat. 

Törekszik 

teljeskörűen felmérni 

az ügylettel kapcsola-

tos felmerülő költsé-

geket, az ajánlati ár 

egyéb összetevőit.  

Önállóan elkészíti az 

ügylet árkalkuláció-

ját. 

A megadott útmutatá-

sok alapján értékesí-

tési ajánlatot kér vagy 

külföldi értékesítésre 

vonatkozó ajánlatot 

állít össze, szövegez 

meg. A használandó 

fogalmakat önállóan, 

helyesen értelmezi és 

behelyezi a szituációs 

környezetbe. 

Ismeri az ügyletkö-

téshez kapcsolódó 

ajánlati tevékenység 

feladatait.   

Ajánlati dokumentá-

ció összeállítása so-

rán pontosságra, tel-

jességre törekszik. 

Proaktívan igyekszik 

a nemzetközi ügylet 

teljes folyamatának 

megismerésére, átlá-

tására. 

Szakmai vezetőjének 
iránymutatása mellett 

hiánytalanul összeál-

lítja és kiadásra elő-

készíti az ajánlati do-

kumentációt. Szak-
mai gyakorlatot sze-
rezve alkalmassá vá-

lik az önálló ajánlati 

tevékenység elvégzé-

sére, önellenőrzésre, 

esetleges hiányok fel-

tárására.  

Méri a nemzetközi 

adásvételi ügylet 

eredményességét. 

Ismeri a nemzetközi 

adás-vételi ügylet 

eredményességének 

értékelési technikáját 
és a vonatkozó KPI-
okat. 

Proaktívan javaslatot 

tesz az eredményes-

ségi mutatók lehetsé-

ges javítására, to-

vábbfejlesztésére. 

Önállóan meghatá-

rozza az ügylet ered-

ményességi indikáto-

rait, valamint lefoly-
tatja az eredményes-

ség mérését. 
A külkereskedelmi 

ügylet lebonyolításá-

hoz kapcsolódó elekt-

ronikus vagy papír 

alapú dokumentációt 

tölt ki, értelmez.  

Ismeri a külkereske-

delmi ügylet lebonyo-

lításához kapcsolódó 

alapvető dokumentu-

mok körét, és benyúj-

tásának, kitöltésének 

módját.  

Törekszik a külkeres-

kedelmi ügyletek do-

kumentációjának 

naprakész ismeretére.  

Önállóan kitölti a 

külkereskedelmi ügy-

let lebonyolításához 

szükséges dokumen-

tumokat, saját mun-

kakörben kezeli az 

elektronikus felülete-

ket.  
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Programkövetelmény-modul neve: NEMZETKÖZI KAPCSOLATÉPÍTÉSI TECH-

NIKÁK 

8.2.1.5 Programkövetelmény-modul sorszáma: 3. 

8.2.1.6 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.1.6.1 Minimális óraszám: 88 
8.2.1.6.2 Maximális óraszám: 117 

Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 
Önállóság és felelős-

ség mértéke 

Meghatározza az ér-

tékesítési folyamat 

főbb mérföldköveit 

az ügyfelek felderíté-

sétől egészen az üzlet 

megkötéséig és utó-

követéséig.  

Ismeri az értékesítő 

munkáját, tisztában 
van az értékesítési fo-

lyamat lépéseivel, is-
meri a jellemző érté-

kesítési, ügyfélkeze-

lési helyzeteket, bel-
földi és külföldi érté-

kesítést elhatárolni.  

Törekszik az értékesí-

tési fogások gyakor-

lati alkalmazására.  

Tudatosan kezeli a 
meglévő ügyfeleket, 
önállóan képes a po-

tenciális ügyfelek kö-

rében igényfelmé-

résre, motivációik 

felderítésére, ellenve-

tés kezelésére.  

Meghatározza az elő-

adás céljait, a prezen-

táció felépítését az ér-

deklődés maximális 

fenntartása és az ér-

zelmi önmenedzselési 

technikák alkalma-
zása mellett.  

Ismeri a prezentáció 

tervezésétől a figye-

lemfelkeltés- és fenn-

tartás eszközein ke-

resztül a hatásos pre-

zentálás főbb eszkö-

zeit és módszereit, a 

hatásos és magabiztos 

előadásmód trükkjeit.  

Nyitott a prezentációs 

technikai fogások 

gyakorlati alkalmazá-

sára. 

Önállóan tud terve-

ket, eredményeket, 

projekt haladást be-

mutatni a megfelelő 

szemléltető eszközök 

segítésével, a hallga-

tóság bevonásával.   

Felépíti a tárgyalási 

stratégiát, meghatá-

rozza a tárgyalás me-
netét kritikusan befo-

lyásoló elemeket, ki-
szűri a releváns infor-

mációkat, beazono-
sítja a tárgyalás során 

használt non-verbális 

kommunikációs jel-

zéseket.  

Ismeri a tárgyalás-

technika elméleti hát-

terét, a tárgyalások 

felépítését, alapvető 

tárgyalási stratégiákat 

és technikákat.  

Elkötelezett a tárgya-

lástechnikai fogások 

gyakorlati alkalmazá-

sára. 

Önállóan tud tárgya-

lást hatékony érdek-

érvényesítés mellet 

levezetni, a tárgyaló-

partner által közvetí-

tett jelzéseket saját 

hasznára tudja fordí-

tani.  

Alkalmazza a haté-

kony és diplomatikus 

kommunikációs stí-

lust saját érdekeinek 

érvényesítésére az 

ügyfél, munkatársak 

és egyéb beszállítók 

álláspontjának figye-

lembevétele mellet.  

Ismeri a magas ügy-

fél-elégedettség biz-

tosításához szükséges 

professzionális, ügy-

fél-elégedettséget ki-

váltó kommunikációs 

és viselkedési techni-

kákat, az asszertív 

kommunikáció alap-

jait. 

Törekszik a kommu-
nikációs fogások gya-

korlati alkalmazására.  

Önállóan képes a 

helyzetnek megfelelő 

kommunikációs stílus 

kiválasztására, a má-

sik fél véleményének 

meghallgatására, ér-

velésre, pontos vá-

laszadásra írásban és 

szóban egyaránt.  
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Kognitív, verbális és 

nonverbális képessé-

gek valamint előzetes 

országismeretei birto-

kában együttműködik 

a különféle kultúrák-

kal és kulturális cso-

portokkal, értékeli sa-
ját országa és az attól 

különböző kultúrák 

termékeit, szemlélet-

módját és gyakorla-

tát. 

Ismeri az interkultu-
rális interakciók me-

chanizmusát, főbb 

elemeit, egyes orszá-

gokról kulturális-spe-
cifikus ismerettel ren-
delkezik.  

Törekszik nyitott kul-

turális hozzáállással 

végezni munkáját.   

Önállóan képes segí-

teni a különböző kul-

túrák közeledését, 

párbeszédét, helyesen 

választja meg az 

egyes kultúrákhoz 

való attitűdjét.   

Meghatározza a pro-
jekt célját, főbb mér-

földköveit, beazono-

sítja a felhasználni kí-

vánt erőforrásokat, 

követi a projektkölt-

ségeket.  

Ismeri a projektszem-
léletű feladatmegol-

dás feltételeit és haté-

kony megvalósításá-

nak folyamatát, az 

alap projektmenedzs-
ment folyamatokat, a 
projektek fő jellem-

zőit, az egyes szerep-

köröket. 

Törekszik a projekt-

menedzsment ismere-
tek gyakorlati alkal-
mazására.  

Önállóan képes a pro-

jektek előkészítésére, 

tervezésére, végrehaj-

tására, irányítására, 

értékelésére, ellenőr-

zésére, működésének 

megszervezésére. 

A megszerzett szak-
mai ismereteket, ké-

pességeket, tapaszta-
latokat, végzettsége-

ket kreatívan bemu-
tatja írásban és szó-

ban egyaránt.  

Ismeri egy jó önélet-

rajz tartalmi és for-

mai jellemzőit, a 

megfelelő pályázati 

anyag összeállításá-

nak módszertanát, 

eszközeit, az interjú 

felkészülés menetét.  

Törekszik az önélet-

rajz írási ismeretek 

gyakorlati alkalmazá-

sára és önmaga folya-

matos fejlesztésére. 

Önállóan képes az ér-

deklődés felkeltésére 

alkalmas pályázati 

anyagát összeállítani, 

a szakmai rátermett-

ség és az eddig elért 

szakmai sikerek, el-
végzett projektek, re-

ferenciák, személyi-

ség, értékek és moti-
váció írásbeli és szó-

beli bemutatásával. 
 

8.3 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképe-

sítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci relevanci-
ája): 

A Nemzeti Exportstratégiával, valamint a Kormány gazdaság újraindítását célzó intézkedéseivel 

összhangban a hazai kis- és középvállalkozói szektor külpiaci jelenlétének megerősítése és ösz-

tönzése kiemelt gazdaságpolitikai cél, amelyhez - európai példák alapján is - elengedhetetlen a 
modern kihívásoknak megfelelő, nemzetközi üzletkötésre képes export szakemberek tömeges, or-

szágos lefedettségű képzése és kibocsátása és a munkaerőpiaci igény kiszolgálása. Az erős hazai 


