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Bevezető 

Iskolánk 
 

A dualizmus gazdasági élete és oktatáspolitikai gondolkodása hozta létre a Hunfalvy 

felsőkereskedelmi szakiskolát 1884-ben. Az alapítók szándéka az volt, hogy a budai polgárok 

gyermekei számára színvonalas szakképzést adjanak. 

A szakma mellett érettségit is adott az iskola, amely abban a korban egyáltalán nem volt általános, 

de biztosította a középosztályba való felemelkedést. A mindenkori gazdaság elvárásait 

rugalmasan követte az intézmény mindig megújulásra kész szakképzési választéka történetének 

több mint 135 éve során. 

Az épület környezete, a Budai Vár és a Víziváros meghatározza az iskola lokálpatrióta 

szellemiségét. 

Az iskolai hagyományok megőrzése közösségformáló, közösségmegtartó erejű. Az iskolatörténet, 

a névadó és alapítók kultusza áll az iskolai hagyományőrzés homlokterében. A tanéveként 

megrendezett ünnepségeken újabb és újabb nemzedékek ismerkedhetnek meg az elmúlt idők 

legnemesebb oktatási, pedagógiai törekvéseivel. Az olyan közösségi események, mint például a 

Hunfalvy-nap, a gólyatábor, a szalagavató bál, a ballagás, a karácsony és a nemzeti ünnepek 

lehetőséget adnak az új generációknak, hogy a hagyományokat ők is sajátjuknak érezzék. 

Az iskola hagyományai tárgyakban és jelképekben is állandóan jelen vannak. Maga az épület 

hajószerű elhelyezkedésével, a zajos városnak hátat fordító zárt világával, a díszítmények 

szimbolikájával állandóan érzékelteti a múlt és jelen együttélését. 

A zászlók, amelyek az alapítást, az ötvenedik és a századik évfordulót idézik páratlan 

iparművészeti értékük mellett az adott kor üzenetét hordozzák a mindenkori hunfalvys 

diákoknak. A szobrok, domborművek, emléktáblák, amelyek a történelem hullámverését és az itt 

tanító tudós tanárok emlékét idézik, arra figyelmeztetnek, hogy ez a zárt világ ezer szállal 

kapcsolódik a magyar történelemhez és tudományhoz. 

Az iskolacímer, amely formájával, színeivel, szimbolikájával a Budához való kötődést és az itt 

tanított tudományok lényegét érezteti az iskolába belépőkkel, a tanulók ünneplő egyenruháján 

személyes tárggyá válik. 
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Iskolánk 1884 - 2020 
 

1884. Felső Kereskedelmi Iskolák kir. Főigazgatósága 

„A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy oly ifjaknak kik a kereskedői pályára készülnek a 

nélkülözhetetlen általános műveltséget megadja s őket a jövendő pályájukon szükséges 

szakismeretekkel ellássa.” 

 
 
1887. Első érettségi vizsga - zárszó 

„Az iskolában megvalósuló modern pedagógia számtalan törekvést és szándékot és nevelési 

elvet egyesít. Nem téveteg kísérleteket valósítunk meg, hanem komoly hangsúlyozását egy- 

egy gondolatnak mely a személyiség célgondolatában mint középpontban találkozik a másikkal, 

a hazafiság ideáljával. Minden népnek megvannak a nagy ideáljai. A nemzetépítő nevelés 

kötelessége közel hozni, fölébreszteni az egyest felelősségérzetére a közösség iránt. Ezt fogjuk 

tenni a jövőben is és ezzel hozzá tudunk járulni a mi ideálunk alapján álló erkölcsi, nemzeti és 

európai kultúra kiépítéséhez.” 

 

1934. Auffenberg János iskolaigazgató 

„Minden nemzedék öröksége az előző nemzedék be nem váltott ígérete, reménye s el nem 

végzett munkája. Ezt kapja örökségbe: el nem végzett feladatok büszke terhét viszi vállain 

tovább a megvalósulás, a cél felé.” 

 

2019. Szakképzési törvény 

„.. tudásalapú gyakorlati tanulás, a digitális tudás fejlesztése, a kreatív és széles látókörű 

gondolkodásra, továbbá a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás képességére oktatás, a 

szakképzés és a gazdasági szféra közötti együttműködés erősítésére alapozó, valamint valós piaci 

esélyt és biztos megélhetést biztosító szakképzettség…” 
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NEVELÉSI PROGRAM 
 

 

Pedagógiai alapelvek, értékek, célok, feladatok, eszközök, 

eljárások 

 

Iskolánk több mint 135 éves pedagógiai gyökerei, hagyományai, az elmúlt 30 év iskolai 

innovációi, a 2020-as Nemzeti alaptanterv1 nevelési-oktatási tartalma és a 2019. évi 

szakképzési törvény2 modern szellemisége határozza meg iskolánk pedagógiai elveit, céljait a 

XXI. század harmadik évtizedének kezdetén. 

 

1. Pedagógiai alapelvek 
 

• Iskolánkban az oktatás nyelve magyar: az anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar 

kultúra megismerése érdekében.  

• A két tanítási nyelvű (angol, német, francia) képzésünk a diákok magas szintű 

idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás képességének fejlesztését szolgálja 

annak érdekében, hogy a diákok arra, hogy felsőfokú tanulmányaikat a magyar nyelv 

mellett a célnyelven is folytathassák, továbbá tanulmányaik befejezését követően a 

hivatásukat a célnyelven is magas szintű nyelvtudással művelhessék.  

• Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink a tanulási folyamatoknak cselekvő, aktív részeseivé 

váljanak. A tanulói aktivitás a személyiségfejlődés záloga. Az aktív tanulás a 

tanulónak a tanulási tevékenységekben történő részvételét hangsúlyozza. A tanulási 

tevékenység legfőbb célja olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, amelyek lehetővé 

teszik az ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását. 

• A fenntartható fejlődés a 21. század legnagyobb kihívása.  A mindennapi oktató-

nevelő munkában növekvő hangsúlyt kell kapnia: a környezet minőségének a 

megtartása, megóvása és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti 

erőforrások észszerű felhasználása. 

• • A sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos 

helyzetű diákok oktatásakor a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális 

igényeihez igazodunk, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés megteremtésének 

érdekében. 

                                                      
1 5/2020. (I.31.) kormányrendelet 
2 2019. évi LXXX. törvény  
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• A tanulók, az oktatók, a szülők és a pedagógiai munkát támogató minden szereplő 

kapcsolata – a közös célt szem előtt tartva – a kölcsönös tiszteleten és nyílt 

párbeszéden alapul. 

• A kiskorú tanuló nevelésének és oktatásának feladatát a kiskorú tanuló törvényes 

képviselői megosztják az oktatókkal. Az eredményes pedagógiai tevékenység nem 

képzelhető el a szülők tevékeny közreműködése nélkül. Tevőlegesen alkalmazzuk a 

nyitott iskola elvét. 

• Iskolánk 135 éves, nagy hagyományokkal bír. Az iskolához, a Várnegyedhez, Budához 

fűződő lokálpatriotizmus, az iskolai hagyományápolás, a nemzeti ünnepek közösségi 

átélése közösségformáló, közösségmegtartó erejű. Tanulóink büszkék hunfalvys 

mivoltukra, méltón képviselik az iskolát a külvilágban is és későbbi életük során sem 

feledkeznek meg az egykori „alma materről”. 

 

2. A nevelő-oktató munka céljai 
 

• Célunk, hogy az iskolánkból kikerülő fiatalok, mint immár európai polgárok is, 

megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a 

változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját 

sorsuk alakításához. Ezzel együtt rendelkezzenek olyan általános műveltséggel, 

naprakész szaktudással, amely segíti a munkába állást, a továbbtanulást, alapul 

szolgál az önműveléshez, a XXI. század társadalmi- gazdasági, technikai változásainak 

követéséhez. 

• Célunk, hogy magyarul és idegen nyelven is jól kommunikáló, tárgyaló, vitaképes 

fiatalokat képezzünk, akik szabatosan tudják kifejezni gondolataikat, képviselni 

érdekeiket, ismerik és alkalmazni képesek az emberi érintkezés és kommunikáció 

alapszabályait. 

• Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink tisztában legyenek nemzeti múltunkkal, 

jelenünkkel, ismerjék a nemzeti kultúra tradicionális értékeit, ápolják nemzeti 

nyelvünket, törekedjenek a szép, helyes gondolatilag árnyalt kifejezésmódra. 

• Mivel toleráns, nyitott, a másság elfogadására képes fiatalokat akarunk kibocsátani 

iskolánkból, és mivel a tolerancia, a nyitottság, a másság a XXI. század emberének 

elengedhetetlenül fontos ismérve, ezért nevelő munkánk egyik céljának tekintjük, 

hogy növendékeink toleráns és nyitott személyiségekké váljanak. 

• Célunk az alapvető társadalmi, erkölcsi normák fiatalokkal való megismertetése, 

elfogadtatása, annak felismertetése, hogy az erkölcsi értékrendszerhez történő 

alkalmazkodás közös társadalmi érdek, és egyben mindenki haszonélvezője ennek. 

 

3. A nevelő-oktató munka feladatai 
• az általános műveltséget és a szakmai képzést megalapozó ismeretek elsajátíttatása 

a középiskolai évfolyamokon, érettségire, szakmai vizsgára való felkészítés, felsőfokú 

tanulmányokra való felkészítés  
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• szakképzési alapfeladat a korszerű szakmai ismeretek megszerzésére való felkészítés 

és az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek fejlesztése, 

• olyan magatartási, viselkedési normák közvetítése, amelyeknek birtokában a fiatalok 

képesek a felelősségteljes döntésre, megalapozott véleményalkotásra, az 

együttműködésre, az egyéni és közösségi érdekek összehangolására, 

• tehetséggondozás, 

• Az iskolai munka során törekedni kell a módszertani sokszínűségre, az aktív tanulói 

tevékenységekre épülő módszerek alkalmazására (gyűjtőmunka, projektek, 

kooperatív, együttműködésen alapuló változatos és ötletgazdag írásbeli és szóbeli 

feladatok). Az iskolai életet úgy kívánjuk alakítani, hogy változatos, fejlesztő hatású 

tevékenységet kínáljon, működtessen a tudás megszerzése érdekében. 

• Fontos, hogy a tanulóval szemben támasztott elvárások egyértelműek legyenek, az 

azokhoz igazodó értékelési, mérési stratégiákkal együtt, és már a tanulási folyamat 

elején ismertté váljanak. Az iskolai légkör bizalmi jellege elsődleges feltétele annak, 

hogy a tanulási problémákra és a személyes nehézségekre időben fény derüljön. 

Ennek a bizalomnak a megteremtése és fenntartása minden intézményvezető és 

pedagógus állandó felelőssége. 

• A tanulók értékelését egyéni fejlődésük és sikeres tanulási teljesítményük érdekében 

az igazságosság, az esélyteremtés és a méltányosság alapelveit szem előtt tartva, 

emberi méltóságuk tiszteletben tartásával, az értékelés személyes jellegének 

figyelembevételével valósítjuk meg. 

• A technológiai fejlődés nyújtotta lehetőségek alkalmazása sokféle módszertani 

lehetőséget biztosítva segíti a tanulás-tanítás folyamatát. A XXI. századi tanulási 

környezet nélkülözhetetlen elemét képezi az iskolai tanuláshoz kapcsolódó digitális 

technológiával támogatott oktatási módszerek sokfélesége, ezért különösen fontos, 

hogy az oktatók ismerjék és alkalmazzák azokat. Olyan tanulási folyamatra adnak 

lehetőséget, amely nemcsak a pedagógus-diák együttműködést, hanem ennek 

következtében a hagyományos tanulási folyamatot is jelentősen megváltoztathatja, 

ennek következtében új típusú szerepben jelenik meg a folyamatban mind a tanuló, 

mind pedig a pedagógus.  

• Az egészség érték, melynek megőrzése az életminőség szempontjából alapvető. Az 

egészséges életmódra nevelés, a káros szenvedélyektől való tartózkodás igényének 

kialakítása a tanórai, tanórán kívüli foglalkozásoknak is fontos feladata. 

• A sajátos nevelési igénylő tanulók esetében igénylő tanulók esetében a tananyag 

feldolgozásánál a pedagógusnak figyelembe kell vennie a tantárgyi tartalmaknak a 

tanulói sajátosságokhoz való illesztését, az egyéni haladási ütem biztosítását.  

 

Végzettség nélküli iskolaelhagyás és a lemorzsolódás csökkentése 

Az intézmény célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás és a lemorzsolódás csökkentése, az 

alapkészségek fejlesztésének támogatása, mindezek érdekében a sérülékeny, hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű – köztük roma – tanulók iskolai sikerességének elősegítése, a 

befogadó oktatás, együttnevelés megteremtése. 
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A korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódás megelőzéséhez kapcsolódó további célok intézményi 

szinten: 

• a   képzési   kínálat   az   iskolaelhagyással   veszélyeztetett   tanulók igényeihez 

történő igazítása, 

• felkészült, elkötelezett, cselekvőképes és szakmailag elismert pedagógusok, 

szakoktatók, nevelő-oktató munkát segítők és vezetők szakmai képzésének, 

folyamatos szakmai fejlődésének biztosítása, 

• az intézmény korai iskolaelhagyással összefüggő szolgáltatási színvonalának növelése 

és kapacitásainak bővítése, 

• rugalmas, együttműködő tanulószervezet kialakítása és az intézményvezetés 

hatékonyságának növelése. 

A korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódáshoz kapcsolódó további célok a tanulók 
szempontjából: 

• differenciált, személyközpontú nevelés-oktatás megvalósítása, 

• tanulási kudarc, lemaradás megakadályozása, 

• a bekövetkezett probléma lehetséges kezelésére vonatkozó hatékony intervenció 

érvényesítése. 

 

Iskolánk komplex, egymáshoz illeszkedő intézkedések együttese révén törekszik a korai 

iskolaelhagyás és a lemorzsolódás megakadályozására. Az intézkedések meghatározó elemét 

képezi a rendszeres adatelemzés, a beavatkozási képesség folyamatos fejlesztése, a 

tanulóközpontú (a tanulók mellett a szülőket is aktívan bevonó) attitűd érvényesítése és az 

iskolán kívüli tanulási alkalmak, programok rendszeres szervezése. 

 

A korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódás megelőzéséhez kapcsolódó további feladatok 

intézményi szinten: 

• a kulcskompetencia-fejlesztő kapacitás megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére 

alkalmas eszközrendszer magas színvonalon történő folyamatos biztosítása, 

• a korai iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett tanulók alapkészségeinek 

fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése, 

valamint az egész életen át tartó tanulásra (ennek részeként az érettségi vizsgát adó 

képzésbe lépésre) történő felkészítés, 

• a tanulók iskolatípusokból fakadó teljesítménykülönbségeinek csökkentése, 

• személyközpontú, az egyéni fejlesztést rendszerszerűen kezelő pedagógiai gyakorlat 

kialakítása, 

•  az életpálya-építés központba helyezése karrier tanácsadási és pályaorientációs 

eszközök felhasználásával, 

• az alapkészségek és a releváns kulcskompetenciák fejlesztése, 

• modulrendszerű tananyag kialakítása, gyakorlati, tantermen kívüli, epochális, projekt 

alapon megszervezett képzési rendszer működtetése; 
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4. A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 
 

• A tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák segítik a tanulót a tanulási 

eredmények által kijelölt ismeretek megszerzésében, és ezen keresztül a 

kompetenciák fejlesztésében. 

• Kihasználjuk a tanulás társas természetéből adódó előnyöket, a differenciált egyéni 

munka adta lehetőségeket. Segíteni kell a párban vagy csoportban végzett felfedező, 

tevékeny és jól szervezett, együttműködésen alapuló tanulást. 

• A tanulási eredmények elérését elősegítő differenciáló módszerek: 

 - minden szempontból akadálymentes és minden tanuló számára egyformán 

hozzáférhető tanulási környezet biztosítása, 

- a tanulói különbségekhez illeszkedő, differenciált célkijelölés,  

- a többszintű tervezés és tananyag-alkalmazás,  

- a fejlesztő, tanulást támogató értékelés.  

• A differenciált tanulásszervezés jellegzetességeit képviselik az olyan eljárások, mint 

az egyéni rétegmunka vagy az adaptált szövegváltozatok felhasználása, melyek 

kiterjeszthetik és elmélyíthetik a tankönyvek tartalmát. 

• Az oktató az aktív tanulói tevékenységek megvalósítása során lehetővé teszi iskolán 

kívüli szakemberek bevonását, valamint a külső helyszínek nyújtotta pedagógiai 

lehetőségek felhasználását (könyvtár, múzeum, levéltár, színház, koncert, 

gyárlátogatás).  

• Az oktató együttműködik más tantárgyakat tanító pedagógusokkal azért, hogy a 

tanulóknak lehetőségük legyen a tanórákon vagy a témahetek, tematikus hetek, 

projektnapok, témákhoz szervezett események, tanulmányi kirándulások, iskolai 

táborok alkalmával a tantárgyak szervezett, összefüggő, illetve kapcsolódó 

tartalmainak integrálására. 

• Biztosítjuk, hogy a tanulók a foglalkozásokon IKT és digitális eszközöket (számítógép, 

más iskolai vagy saját eszköz), internetkapcsolatot és prezentációs eszközöket 

vegyenek igénybe, valamint hozzáférhetővé váljanak a hagyományos iskolai és az 

elektronikus könyvtárak egyaránt. 

 

Az iskola pedagógiai oktatási céljainak elérése érdekében szükségesnek tartjuk a 

csoportbontásokat. 

 

Iskolánk a pedagógiai-módszertani feladatok kiemelt támogató eszközeként mérési 

tevékenységet folytat, a lemorzsolódási veszélyeztetettségre vonatkozó releváns információkat 

beazonosítja, feldolgozza és ennek alapján történik meg a következtetések levonása. A helyi 

mérés-értékelési tevékenység mellett (elsősorban összehasonlítás céljából) az intézmény az 

országos mérési eredményeket is figyelemmel kíséri. 
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A korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódás csökkentése érdekében iskolánk prevenciós és 

intervenciós eszközöket egyaránt alkalmaz. Iskolánk megelőző intézkedései a korai iskolaelhagyás 

kockázatának csökkentését szolgálják. 

Az iskolaelhagyás megakadályozásának fő eszköze a célzott és az időben történő reakció, 

amelyhez üzembiztos és releváns adatokkal operáló jelző és nyomon követő információs 

rendszerre van szükség. Ennek alapján a megelőző intézkedések között kiemelt helyen szerepel a 

veszélyeztetett tanulók monitorozása az e-KRÉTA ESL moduljának segítségével. 

Az intervenciós intézkedések a korai iskolaelhagyás kockázatának kitett, illetve a korai 

figyelmeztető jelek révén beazonosított tanulók lemorzsolódásának megakadályozását célzó 

aktív tevékenységeket foglalják magukban. A mindenkori költségvetési és támogatási 

lehetőségek figyelembevételével kiemelt tevékenységet képeznek a rugalmas, gyakorlatorientált, 

tantermi vagy tantermen kívüli, epochális, projekt alapon megszervezett tanulócsoportos 

foglalkozások és az egyéni fejlesztés eszközeinek alkalmazása fejlesztő szakemberek 

igénybevételén keresztül. 

Az intervenciós tevékenységek részét képezi a szülőkkel és egyéb iskolán kívüli szereplőkkel 

történő hálózati kapcsolatok megerősítése, illetve kialakítása, amelynek keretében az illetékes 

kerületi önkormányzatokkal, a roma szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, sport- és 

kulturális egyesületekkel és társadalmi szervezetekkel történik célzott együttműködés a korai 

iskolaelhagyás és a lemorzsolódás megelőzése céljából. 

A korai iskolaelhagyás szempontjából veszélyeztetett tanulók számára a tanórai nevelés- oktatás 

mellett az intézmény folyamatosan törekszik az extrakurrikuláris tevékenységek biztosítására, 

azaz sportolási alkalmakon, az intézményi partnerek (akár társ szakképzési centrumok) által 

szervezett eseményeken és kerületi rendezvényeken történő részvételre. 

A korai iskolaelhagyás céljából fejlesztési tevékenységbe bevont tanulók esetében iskolánk az 

adatvédelemre vonatkozó szabályok érvényesítése mellett az érintett tanulókat és a szülőket is 

tájékoztatja. 

 

5. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
Az iskola pedagógiai munkájának egyik fő célja a tanulók személyiségének minél teljesebb 

kibontakoztatása, a személyiségfejlesztés és az önismeret elősegítése. A személyiségfejlesztés 

alapvető feladata, hogy a tanulók egyéniségében rejlő értékek sokoldalú visszaigazolást kapjanak, 

és ez hozzásegítse őket egyéniségük harmonikus kibontakozásához.  A tantestület minden 

tevékenységében érvényesíteni akarja a pedagógia hatékony modellközvetítő szerepét. 

• Arra törekszünk, hogy megértessük azt, hogy a tanulók személyiségében a test és 

lélek kapcsolata állandó harmóniában kell, hogy legyen (osztályfőnöki órák, 

testnevelés és valamennyi tantárgy lehetséges területei). 

• Erősítjük a pozitív gondolkozásra való hajlamot. 
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• A középiskolai tanulmányok alatt fejlesztjük a felelősségteljes és rendszeres 

munkavégzést, a kötelességtudatot, hiszen ez alapját adja az egész életen át tartó 

tanulásnak, megismerteti a munka szerepét és örömét. 

• A tanulói önismeretet, az önértékelés igényét segítjük kialakítani a tanórákon és a 

tanórán kívüli foglalkozásokon (pl.: önképző körök, szakköri csoportok stb.). 

• Különös gonddal ügyelünk a hátrányos, halmozottan hátrányos, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási zavarral küzdő tanulóink személyiség fejlesztésére, igénybe 

véve az osztályközösség, egyéni foglalkozások és szakemberek adta lehetőségeket. 

• Törekszünk a hatékony kommunikáció, a véleménynyilvánítás, a kapcsolatteremtés, a 

konfliktuskezelés képességeinek fejlesztéseire (tanórákon, vizsgahelyzetekben, a 

diákélet belső viszonyaiban). 

• Elfogadásra és nyitottságra, ugyanakkor értelmes, kreatív és kritikai gondolkodásra 

neveljük a tanulókat (diákcsoportokban, tanár-diák kapcsolatban, iskolán kívüli 

helyzetekben). 

• A magánélet és a közösségi lét fontos erkölcsi normáinak állandó jelenlétével azokat 

a tanulók személyiségének természetes részévé tesszük (szeretet, becsület, tisztelet, 

szolidaritás, felelősségtudat, önfegyelem). 

• Arra törekszünk, hogy a tömegkommunikáció információit megtanítsuk értékelni, 

értelmezni és segítsük a válogatást a lehetséges médiaforrások között 

•  Felismertetjük a környezet természeti és ember alkotta értékeit és tudatosítjuk az 

ezekért való cselekvő felelősségvállalást (természettudományos és humán 

tárgyakban egyaránt, valamint kirándulásokon, táborokban stb.). 

• Erősítjük a férfi és női szerepvállalás tartalmának felismerését és elfogadását, annak 

tradicionális beszűkítése nélkül. 

• A családi életre és az örömteli párkapcsolatra készítjük föl a diákokat (valamennyi 

tantárgy, de elsősorban az osztályfőnöki órák keretében) 

• Az iskolai lokálpatriotizmusból kiindulva erősítjük a hagyományok tiszteletét, a 

nemzettudat elmélyülését (a nemzeti ünnepek bensőséges megünneplésével, 

valamint elsősorban a történelem és a magyar nyelv és irodalom tantárgy adta 

lehetőségekkel). 

• Tudatosítjuk a tanulókban, hogy mit jelent az európai kultúra és gondolkozásmód, 

ennek minden kötöttségével és a választás szabadságával együtt (valamennyi 

tantárgy, de elsősorban történelem, társadalomismeret, földrajz, illetve diákcserék, 

európai utazások). 

• A demokrácia gyakorlásához szükséges képességek fejlesztésére törekszünk, a jogok 

és kötelességek egységében való gondolkodás elsajátítását segítjük 

(diákönkormányzat, történelem és társadalomismeret tantárgyak). 

 

 

6. A fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos feladatok 
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A fenntarthatóság-pedagógia több a környezeti nevelésnél, az ember és környezete közti 

kapcsolatot nem szűkíti le a természeti környezethez való érzelmi viszonyulás alakítására, hanem 

ezt a gazdaság, a politika, a technikai lehetőségek, a jog, az egyenjogúság, a jólét, a társadalmi 

együttműködés, a munkabiztonság, az élethosszig való tanulás, az analfabetizmus felszámolása, 

az iskoláztatás globális kérdéskörének rendszerében mintegy részfeladatként kezeli. 

• a környezettudatos, fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás, életmód 

kialakíttatása, 

• a helyi és a globális környezeti problémák összefüggésének megismertetése, az igény 

és képesség kialakíttatása, hogy védje a Föld és a Kárpát-medence természeti 

értékeit, 

• az egyéni kezdeményezőkészség és felelősségvállalás kialakítása a diákban, amely 

egyszerre tartja alapvető értéknek a szabadságot és a felelősséget, valamint a 

közösség számára a fenntarthatóság, az élhető élet biztosítását 

• a környezeti és gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság jelentőségének megértetése a 

mindennapi életben, az egyén, a család, a település, a régió és az állam szintjén, 

valamint globális perspektívában is, 

• örökös ÖKO iskolaként aktív környezetvédelmi tevekénység 

 

 

7. Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 

Az egészségfejlesztés – és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű egészségnevelés – az 

egészségi állapot erősítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik az egészséges táplálkozás, a 

szabadidő aktív eltöltése, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly 

megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a 

családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az 

egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer-biztonság 

megvalósítása. 

Az egészségfejlesztési feladatok megoldása során iskolánk: 

• minden rendelkezésre álló módszerrel elősegíti a tanulók, a nevelőtestület és az 

iskola minden dolgozója egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az 

eredményes tanulást. 

• együttműködést alakít ki a pedagógiai, egészségügyi, gyermekvédelmi szakemberek, 

a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet 

legyen. 

•  egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi 

szolgáltatást biztosít, ezzel párhuzamosan együttműködik a megfelelő 

szervezetekkel, szakemberekkel, valamint az iskola személyzetét célzó 

egészségfejlesztési programokkal. 
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• kiemelt jelentőséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a 

szabadidő hasznos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki 

egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak. 

• olyan nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a tanulók 

„jól-létét” és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az 

erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni előrejutást. 

 

8. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos terv 
 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb céljai: 

• fejleszteni a beteg, sérült és fogyatékkal élő emberek iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást, 

• megismertetni a környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, a 

veszélyes anyagok – egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit, 

• felkészíteni a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. 

További részletek az „Egészségfejlesztési program” fejezetben találhatóak. 

 

9. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

A közösségfejlesztés feladata olyan készségek kialakítása az egyénben, amelyekkel a társadalom 

szűkebb és tágabb csoportjaival kapcsolatot tud fenntartani. Képessé kell tenni a tanulókat arra 

is, hogy maguk is kezdeményezzenek, tudjanak csoportokat építeni, közösségi kapcsolatokat 

kialakítani. Tanulmányaik során a közösségi létről számos területen szerezhetnek tapasztalatokat, 

figyelhetnek meg modelleket. A fejlődés irányított és spontán formában is alakulhat. 

A közösségi tudat kialakításának legtermészetesebb területe az osztályközösség, ahol meg kell 

tanulni a diáknak: 

• azokat a viselkedési formákat, amelyek segítik beilleszkedését, 

• saját és mások értékeinek felismerését, 

• egymás tiszteletét mások elfogadását, 

• mások segítését, 

• a feladatvállalást a közösség életében, 

• a konfliktuskezelés lehetőségeit, módjait, 

• a másság elfogadását, 

• a személyiségi jogok védelmét, tiszteletben tartását. 

Ez a készségfejlesztés valamennyi tanítási órán megvalósulhat, pl.: csoportmunkáknál, közös 

feladatok elvégzésénél. Mindezen területek jól bevált kontrollja lehet a közösségfejlesztés sajátos 

hagyományokon alapuló formája, az osztálybeszámoló. 
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A diákönkormányzat a tanulóifjúságot képviseli, ez az a terület, amely sajátosságaival legjobban 

felkészít a demokratikus állampolgári magatartás közösségi mintáira. Kiemelt feladataink az 

alábbiak e területen: 

• ismerjék meg a demokrácia szabályait, az érdekképviselet, érdekvédelem módjait és 

lehetőségeit, 

• tanulják meg az érdekképviselet felelősségét, 

• legyenek tisztában alapvető jogaikkal, tudják képviselni azokat úgy, hogy a közösség 

jogait tiszteletben tartják, 

• legyenek képesek egyéni érdekeiket a szűkebb-tágabb iskolai közösség érdekeivel 

összehangolni, 

• szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a véleményformálás és 

véleménynyilvánítás, az érvelés, a felelős joggyakorlás terén 

• gyakorolják a hatékony tárgyalási technikákat. 

  

Az iskola egyéb közösségeinek területein (sportcsapatok, klubok, szakkörök, ill. egy-egy feladatra 

szerveződött csoportok) a tanuló a saját maga által kezdeményezett közösségi 

kapcsolatteremtést tanulhatja meg. Ennek során lehetősége van 

• közös cél kialakítására, 

• a csapatért való erkölcsi kötelezettségvállalásra, 

• kitartásra a hosszú távú közös célokért, 

• a tágabb közösség képviseletére. 

Ezeken a területeken a tanárok, edzők, csoportvezetők a közösségi tudat formálásának 

legfontosabb modelljei, a közös tevékenység során a közösségi készségek fejlesztésének irányítói. 

Valamennyi tudományterület tanítása közben érzékeltetni kell azt a kapcsolatot, amely az 

emberiség kultúrájának múltját, jelenét és jövőjét összeköti. Világossá kell válnia tanulóink előtt, 

hogy ennek a kapcsolatrendszernek ők is részesei lettek és később építőivé válnak. Az emberi 

tudás és az emberi közösség egymástól elválaszthatatlan oldalait úgy kell magukkal vinniük, hogy 

ez az egész életre szóló tanulásra, művelődésre ösztönözze őket. 

Meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy átérezzék a magyar nemzethez tartozás érzését és 

felelősségét. Ebben elsősorban segítség az iskolához, a Várnegyedhez, Budához fűződő 

lokálpatriotizmus, az iskolai hagyományápolás, a nemzeti ünnepek közösségi átélése. 

Az iskolában eltöltött idő alatt hozzá kell segíteni diákjainkat, hogy megértsék egyetlen ember 

sem zárkózhat el létező világunk örömeitől, gondjaitól, problémáitól. Tanulják meg ezeket egyéni 

létükben megfelelően kezelni. 
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A korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódás elleni küzdelemben intézményünk együttműködik a 

szakképzési centrum központi munkaszervezetével és a Centrumon belüli társ intézményekkel 

vezetői és nem vezetői szinten egyaránt. 

Vezetői képzések, értekezletek és felkészítők során az egymástól való tanulás (peer learning) 

gyakorlata folyamatosan érvényesítésre kerül, illetve megvalósul az iskolaelhagyás 

megelőzésében sikeres intézményekben történő tapasztalatok átadása és az erre irányuló 

események szervezése (peer coaching). 

 

10. Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok, a tanuló, a 

kiskorú tanuló törvényes képviselője, az oktató és a szakképző intézmény 

partnerei kapcsolattartásának formái 
 

Kapcsolat a tanulókkal 

 

Minden hunfalvys diák rendelkezik hunfalvys email címmel. 

A tanulókat az iskola életéről, az iskola munkatervéről, illetve az aktuális feladatokról az iskola 

igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják: 

• az   iskola   igazgatója   legalább   évente   egyszer a diákfórumon, valamint 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

• diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén, 

• az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. 

A tanulót a fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, illetve írásban – 

digitális naplón keresztül) tájékoztatják. Ennek módját, szabályait az SZMSZ, illetve a házirend 

tartalmazza. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik a diákönkormányzattal, az iskola 

igazgatóságával, a nevelőtestülettel. Ezekre legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon 

belül érdemi választ kell kapniuk. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az működésével és a tanulókkal 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

Kapcsolat a szülőkkel 

Minden szülővel az Ekréta üzenet funkcióján keresztül tartjuk elsősorban a kapcsolatot. 
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A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott 

képviselők, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével. 

A szülőket tájékoztatják az iskola életéről, az iskolai munkatervéről, az aktuális feladatokról: 

• az iskola igazgatója és az osztályfőnökök az elektronikus naplón keresztül 

folyamatosan, 

• az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a Szülői Szervezet választmányi ülésén 

és egyes osztály szülői értekezletein, 

• az osztályfőnök és az SZSZ elnökök az osztályok szülői értekezletein. 

A szülőkel való kapcsolattartásunkban a nyitott iskola elvét követjük. Tehát számos - az 

alábbiakban felsoroltakon kívüli – alkalommal engedünk betekintést nevelő-oktató 

tevékenységünkbe. Így meghívjuk a szülőket pl. a nyelvi előkészítő évfolyamokon tartott az évvégi 

eredményességet bemutató előadásokra, drámajáték bemutatóra, ünnepélyekre. 

Igyekszünk megteremteni és rendszeresen működtetni azokat a fórumokat (honlap, összevont 

szülői értekezlet), amelyek segítenek megismerni a szülők véleményét, javaslatait. 

 

Szülői értekezlet 

Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább két szülői 

értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az osztályfőnök 

vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. 

A szülői értekezlet feladata: a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés 

kialakítása, a szülők tájékoztatása 

• az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

• az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, 

• a helyi tanterv követelményeiről, 

• az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

• saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

• a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintéjéről, 

• az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, 

• a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskola igazgatója felé. 

 

Fogadóóra 

Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló 

egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, 

egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás.) 
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Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke 

tanárával, akkor erre telefonon vagy elektronikus levél útján történő időpont-egyeztetés után 

kerülhet sor. 

  

Nyílt tanítási nap 

Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba. 

 

Írásbeli tájékoztató 

Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a digitális napló vezetésével tesznek 

eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon vagy a 

digitális napló révén küldött elektronikus levéllel történhet. 

Az osztályfőnök a digitális naplóba tett bejegyzés, a digitális napló üzenetküldő funkciójával vagy 

elektronikus levél útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, 

vagy fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök a digitális napló útján tájékoztatja a szülőket a 

fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg egy héttel 

az esemény előtt. 

 

Kapcsolat az iskola partnereivel 

BGSZC 

Az iskola, fenntartójával és más szervekkel elsősorban a Budapesti Gazdasági Szakképzési 

Centrum központi szervezetén és munkatársain keresztül tartja a kapcsolatot a Budapesti 

Gazdasági Szakképzési Centrum Szervezeti és működési Szabályzatában foglaltak szerint. 

A tagintézmények és a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum központi szervezetének 

kapcsolatrendszerét és a kapcsolattartás formáit a BGSZC Szervezeti és működési Szabályzata írja 

le. 

 

Kollégium 

A kollégiummal való együttműködést az osztályfőnöki munkaközösség vezetője biztosítja. 

Feladata: 

• az iskola munkatervének eljuttatatása  és megismertetése kollégium vezetőségével 

és tanáraival, 

• a kollégiumi tanulók iskolai és kollégiumi tevékenységének összehangolása, 

•  a kollégiumi tanulók gondjaiban való segítés, 

• a kollégiumi vezetők és tantestület meghívása a nagyobb iskolai eseményekre. 
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Az iskola-egészségügyi ellátását biztosító szervezet, iskolaorvos, védőnő 

Az iskolarendszeres munkakapcsolatot tart fen a tanulók iskola-egészségügyi ellátását biztosító 

szervezettel. Az iskola-egészségügyi ellátást a fenntartó biztosítja. Az iskola- egészségügyi 

szolgálat szakmai ellenőrzését az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat végzi. A 

kapcsolattartást az iskola igazgatója biztosítja az iskolaorvossal, és az iskolai védőnővel. 

 

 

Felsőoktatási intézmények 

Budapesti Corvinus Egyetem, BME, ELTE tanárszakos hallgatóit fogadjuk tanítási gyakorlatra több 

vezetőtanár közreműködésével. 

 

I.kerületi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet 

Együttműködési megállapodás alapján az intézet segítséget nyújt a beilleszkedési, magatartási 

nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységekben, valamint a Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság által szakvéleményezett speciális oktatást nem igénylő SNI-s tanulók integrált 

oktatásában. 

 

Külföldi partnerek 

Európa számos országában lévő iskolával alakult ki diákcsere kapcsolatunk, kihelyezési 

programban vettünk részt vagy nemzetközi pályázatok partnereként dolgoztunk együtt. 

A nyelvi kompetenciák fejlesztésének kitűnő terepei a nyelvi intézetek: a Zentralstellefür das 

Auslandsschulwesen, a Francia Intézet, az Orosz Kulturális Központ, a British Council, a Japán 

Alapítvány, amelyekkel szintén kitűnő a kapcsolatunk. 

 

 

11. Oktatók feladatai 
 

Az oktató alapvető feladata a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakmai oktatása, 

illetve szakmai képzése, a képzési és kimeneti követelményekben és a programkövetelményben 

meghatározott törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló, 

illetve képzésben részt vevő kiskorú személy esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak 

figyelembevételével. 

• Részt vesz a számára előírt továbbképzéseken, folyamatosan képezi magát. 
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• A szakképző intézmény szakmai programjában és szervezeti és működési 

szabályzatában előírt valamennyi feladatait maradéktalanul teljesíti.  

• Pontosan és aktívan részt vesz az oktatói testület értekezletein, a fogadóórákon, a 

szakképző intézmény ünnepségein és rendezvényein.  

• Megőrzi a hivatali titkot, hivatásához méltó magatartást tanúsít, a tanuló érdekében 

együttműködik a szakképző intézmény más alkalmazottaival és más intézményekkel.  

• Tanügyi adminisztrációs feladatokat lát el.  

• Az oktató a kötelező foglalkozásokról az órarendnek megfelelően naplót vezet.  

• A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal való egyeztetéséért az 

osztályfőnök és az igazgató által kijelölt két összeolvasó-oktató felelős. 

Az oktató további feladatait az SZMSZ, kötelességeit a szakképzési törvény 49. §-a illetve a Vhr. 

137.§-a tartalmazza. 

 

12. Osztályfőnökök feladatai 
• vezeti a naplót, a törzslapot és kiállítja a bizonyítványt, 

• nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő 

tevékenységet az SZMSZ-ben meghatározott módon, 

• az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai 

feladatok előkészítése és végrehajtása, 

• javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, 

szervezési stb. feladataira, 

• a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek 

alapján szervezi meg, 

• részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein, 

• vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket, 

• előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a 

kirándulási tervet, 

• kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői munkaközösséggel, az 

osztály diák-önkormányzati vezetőségével, 

• biztosítja az osztály képviselőinek a diák-önkormányzati megbeszéléseken és az évi 

rendes diákközgyűlésen való részvételét, 

• folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal, 

• előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és 

tanulókkal kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében, 

• közreműködik a tanulói tankönyvrendelés folyamatában, 

• részt vesz osztálya bemutatkozó műsorának, szalagavató műsorának stb. előkészítő 

munkálataiban, 

• minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az 

évfolyamnak és a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira, 

• közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti 

osztálya tanulóinak a felsőfokú tanulmányokra történő jelentkezését 
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• folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására, 

• folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a digitális naplóban a diákok adatainak 

változását, a bejárók, a menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat 

• a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi 

tájékoztatót, az oktatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 

 

Különleges felelőssége: 

• felelős a tanulói és szülői személyiségjogok maximális tiszteletben tartásáért, 

• bizalmasan kezeli a kollégákkal és az osztályokkal kapcsolatos információkat, 

• maradéktalanul betartja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, 

• bizalmasan kezeli az ellenőrzési tapasztalatokat, 

• a hatáskörét meghaladó problémákat haladéktalanul jelzi az igazgatóhelyettesnek 

vagy az igazgatónak. 

 

13. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók segítése 

Iskolánk prevenciós tevékenységet végez, és segít a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel kapcsolatos problémák felderítésében, kezelésében: 

• személyiségfejlesztés, a reális önértékelés, az egészséges önbizalom kialakítása 

• közösségfejlesztés 

• egészségnevelés: egészséges életmódra nevelés, drogprevenció, szexuális 

felvilágosítás, megfelelő viselkedéskultúra elsajátítása 

• állandó kapcsolattartás az iskolaorvossal, a védőnővel, szükség esetén a családsegítő 

szolgálatokkal, a nevelési tanácsadóval 

• a szellemi és pszichés igénybevétel ellensúlyozására az aktív pihenés prevenciós 

szerepének tudatosítása sportfoglalkozások, kirándulások, táborok szerevezésével 

Az osztályfőnökök figyelemmel kísérik az egyes tanulók helyzetét a közösségben, a periférián lévő 

tanulókat segítik problémáik megoldásában. Ehhez igénybe veszik az osztály- diákbizottság, az 

osztályban tanító tanárok, az ifjúságvédelmi felelős, szükség esetén pszichológus szakember 

segítségét. 

Egyéni beszélgetésekkel, a szülőkkel való konzultáció útján keressük a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézségek okát. Osztályfőnöki és más tanítási órákon, tanórán kívüli 

foglalkozásokon, egyéni és/vagy csoportos formában segítjük a probléma megoldását. 

Szükség esetén, ha a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar olyan mértékű, hogy a fenti 

módon nem orvosolható, pedagógiai szakszolgálat segítségét vesszük igénybe. Szakvélemény 

alapján a tanuló fejlesztő foglalkozásban, illetve egyéni bánásmódban részesül. 
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A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

Tanulási kudarcnak tekintjük, ha a tanuló a 9. (9. KNY/NY) évfolyamon nem képes az 

osztálytársaival lépést tartani, félévkor, vagy év végén elégtelen osztályzatot kap, illetve a 

későbbiekben jelentősen ront korábbi eredményeihez képest. Célunk megelőzni a tanulási 

kudarcokat, és segítséget nyújtani a tanulási nehézségekkel küszködő, kudarcok közelébe jutó 

diákoknak. 

 

 

Helyzetfelmérés, nyomon követés 

Mivel a tanulási kudarcok okai nagyon sokfélék, ezért pontos helyzetfelmérést végzünk. 

Igyekszünk kiszűrni azokat a tanulókat, akiknek egyéni segítségre van szükségük a tanulásban. 

Megismerkedünk tanulóink tanulási szokásaival, és folyamatosan figyelemmel kísérjük a lelki 

problémákkal küszködő, nem megfelelő családi háttérrel rendelkező, valamint kollégista diákjaink 

tanulmányi munkáját. 

 

A kudarcok megelőzésének, enyhítésének módszerei, színterei 

A helyzetfelmérés eredményei alapján csoportos és egyéni, rendszeres és eseti felzárkóztató 

foglalkozásokat tartunk. A tanulási kudarcok kezelésekor fontos a jó együttműködés a szülővel, 

osztályfőnökkel, az osztályban tanító összes kollégával és természetesen a problémával küzdő 

tanulóval: 

• A szülőket rendszeresen tájékoztatjuk a diákok eredményeiről, a korrepetálási, 

felzárkóztatási lehetőségekről. Értesítést küldünk a bukásra álló tanulók szüleinek, 

jelezzük az igazolatlan mulasztásokat. 

• Az osztályban tanító kollégákkal egyeztetjük a felzárkóztatás módszereit, megosztjuk 

a feladatokat. 

• A tanulási nehézségekkel küszködő tanulókat ösztönözzük a korrepetálásokon való 

részvételre. 

 

A tanulási kudarc megelőzése, felismerése, kezelése a tanórákon 

• A tananyagba beépítjük a tanulás-módszertani ismereteket, gyakoroltatjuk a 

hatékony módszerek alkalmazását. 

•  Az egyéni tanulási utak kijelölése fontos eszköze lehet a felzárkóztatásnak, a fejlődés 

követésének. 

• A tanítási órákon törekszünk a differenciált foglalkoztatásra, különösen a 

csoportbontásban tartott órákon. 
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• A tanulók munkáját szóban és írásban is rendszeresen értékeljük, ezzel folyamatos 

munkára ösztönözzük a tanulókat. 

• A szóbeli feleleteknél, a témazáró dolgozatoknál és különösen az iskolai méréseken 

élünk az egyénre szabott értékelés lehetőségével. 

• Ösztönözzük a tanulókat, hogy segítsék egymást a tanulásban. 

 

 

 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 

A tanulók tehetségének, képességeinek feltárása 

 

 A feltárás eszközei:  

• A középiskolai felvételi 

• Országos és iskolai kompetenciamérések 

• Szaktanári mérések 

• Iskolai tanulmányi versenyek, rendezvények 

 

 

A különböző mérések eredményeit tantárgyanként összevetjük, figyelemmel kísérjük a 

fejlődést vagy az esetleges lemaradást. A mérések alapján készített tanulói kompetencia 

térképek segítségével kijelölhető az egyéni fejlesztés útja. 

 

 

 

A tehetséggondozás színterei 

• A tanórákon változatos feladatokkal, módszerekkel igyekszünk minden diákunkat 

minél   több   sikerélményhez   juttatni.   A   csoportbontásban   tartott   órák   jó 

lehetőséget biztosítanak a résztvevők kis létszáma miatt arra, hogy mindenki 

többször meg tudjon nyilatkozni, differenciáltan foglalkoztassuk tanulóinkat, pár- ill. 

csoportmunkát alkalmazzunk. 

• Az emelt szintű oktatásban részesülő tanulók az emelt követelmények szerinti 

oktatás folyamán, valamint az érettségi vizsgára felkészítő speciális foglalkozások 

keretein belül nagyobb lehetőséget kapnak ismereteik elmélyítésére, az emelt szintű 

érettségi vizsgákra való felkészítésre. 

• A felzárkóztató foglalkozások keretében nemcsak korrepetálásra, hanem 

tehetséggondozásra is lehetőség nyílik. 

• Évente iskolai tanulmányi és sportversenyeket rendezünk. 

• Tanulóink rendszeresen indulnak országos tanulmányi versenyeken, melyekre egyéni 

vagy kiscsoportos foglalkozásokon készítjük fel őket.  

• Szakmai képzésünk keretében a munkaerőpiacon való sikeres érvényesülést segítő 

foglalkozásokat tartunk. 
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• Iskolai rendezvényeink - karácsonyi vásár, iskolai megemlékezések és ünnepélyek, 

dráma- és nyelvi bemutatók stb.- kiváló alkalmat teremtenek tehetséges diákjainknak 

a bemutatkozásra. 

 

14. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje 
 

Az iskola életével kapcsolatos legfontosabb döntések a nevelőtestület hatáskörébe tartoznak. A 

jogszabályok szerint bizonyos döntések a fenntartó, mások az intézmény vezetőjének 

hatáskörébe tartoznak. A tanulók döntési joga a diák-önkormányzati munkában történő 

részvételre, annak szervezésére, szervezeti rendjének kialakítására korlátozódik a jogszabályok 

által meghatározott módon. A köznevelési törvényben és végrehajtási rendeletében 

meghatározottak szerint biztosítjuk annak lehetőségét, hogy a tanulók – a diákönkormányzat 

szervezeti keretei között – kifejthessék véleményüket a házirend, a szervezeti és működési 

szabályzat, valamint a pedagógiai program elkészítésekor. Ennek érdekében az osztályfőnökök és 

a diákönkormányzat patronáló tanára közreműködésével minden osztályban az életkornak 

megfelelő szinten és tartalommal ismertetjük a dokumentumok tartalmát, biztosítjuk az egyes 

tanulók és az osztályközösségek számára a véleménynyilvánítás lehetőségét. A dokumentumok 

tanulói véleményezése a diákönkormányzat hatásköre az annak szervezeti és működési 

szabályzatában foglaltak szerint. 

Ugyanakkor lehetőséget kívánunk biztosítani arra is, hogy egyes – a tanulóközösség egészére 

vonatkozó – döntések meghozatala előtt a tanulók szervezett formában részt vehessenek a 

döntést megelőző véleményezésben. A tájékoztatás és a tanulói vélemények beszerzésének 

módszerét az előző bekezdésben meghatározottal azonosan határozzuk meg. 

A diákönkormányzat bevonásával biztosítjuk az iskola tanulóközössége számára azt a lehetőséget 

is, hogy a tanulók számára fontos döntéseket megelőzően – a diákönkormányzat vezetőjének 

vagy patronáló tanárának előzetes kérése alapján – részt vehetnek a nevelőtestületnek azokon 

az értekezletein, amelyeken az iskola munkájának értékelése történik. 

A diák-önkormányzati munka különböző színterein (osztály, osztálydiák-bizottság, iskolai 

diákbizottság, IDB vezetőség) a diákok egyre magasabb szinten ismerik meg, és tudják alkalmazni 

a különböző jogi, szervezési, kapcsolattartási és érdekvédelmi eljárásokat, módokat. Kialakul 

tájékozódási képességük az egyéni és a közösség (osztály, iskola) kapcsolatrendszerében. 

Megismerik a diákképviselet sajátosságait, az érdekképviselet és érdekvédelem módjait és 

lehetőségeit, a diákjogokat- és kötelességeket, megtanulják az iskolai közösségek érdekeinek 

összehangolását a jogok és kötelességek érvényesítésével, megismerik a demokrácia szabályait 

és megvalósulási formáit, szervezési ismeretekre tesznek szert. 
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15. A tanulmányok alatti vizsga szabályai 
 

16. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 
 

A felvételről és az átvételről az igazgató dönt. 

Általános iskolai tanulónak iskolánkba felvételi eljárás keretében történő felvételére a 20/2012 

(VIII.31.) EMMI rendelet 26-44 §-át alkalmazzuk, kivéve: 

• további feltételként határozzuk meg, hogy a 9-edikes két tanítási nyelvű osztályba 

bekerülés követelménye a magas szintű idegen nyelvi tudás (szóbeli felvételin) 

• ha iskolánkban a felvételi eljárás évét megelőző három év átlagában a jelentkezők 

száma több mint 3-szorosan meghaladja a felvehető tanulók számát, akkor szóbeli 

vizsgát is tartunk 

• a felvételről az igazgató a központi írásbeli vizsga eredménye, az általános iskolai 

bizonyítvány és a szóbeli értékelés alapján dönt. 

 

A tanuló átvételére akkor van lehetőség, ha az általa tanult tantárgyak többsége megegyezik az 

iskolánkban tanult tantárgyakkal, illetve a különbség, valamint a tananyagban való esetleges 

elmaradás mértéke nem haladja meg azt a szintet, amely a tanuló számára pótolhatóvá teszi a 

lemaradást. Az átvételkor figyelembe kell venni: 

• az átveendő tanuló magatartását, szorgalmát, 

• a vele szemben alkalmazott fegyelmező és fegyelmi intézkedéseket, 

• tanulmányi eredményét, 

• iskolánk által összeállított matematika és szövegértés feladatlap eredményét, 

• idegen nyelvi tudását. 

Az átvételkor különbözeti vizsga szükséges, ha a tanult tananyagban vagy annak ütemezésében 

jelentős eltérés állapítható meg. Az igazgató lehetőséget biztosíthat arra, hogy a különbözeti 

vizsgát az átvétel tanévének végéig tegye le az átvett tanuló. Lehetőség van arra is, hogy – a 

tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő és a tanuló együttes kérésére – évfolyamismétléssel eggyel 

alacsonyabb évfolyamú osztályba kerüljön a diák. 

 

17.  A szóbeli felvételi vizsga követelményei 
 

A szóbeli felvételi magyar nyelven történik, nem tudást mér. A diák azon képességét próbáljuk 

megnézni, hogy vajon az iskolába bekerülve képes lesz-e majd a nyelvet magas szinten 

elsajátítani, tehát a nyelvérzékét mérjük. A szóbeli felvételi felépítése: 

• Bemutatkozó fogalmazás 

• Beszélgetés 
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• Nyelvérzék mérése 

• Logikai készség mérése 

• Nyelvi kompetencia és kommunikációs készség mérése 

 

A szóbeli felvételi a 9-edikes két tanítási nyelvű osztályba idegen nyelven történik. 
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EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 
  

1. A program célkitűzései:  
 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az intézményünkben eltöltött időben minden diák 

részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az 

iskolánk mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. Az 

egészségfejlesztés és annak egyik megvalósulási formája, a korszerű egészségnevelés a tanuló és 

a szülő részvételével az egészségi állapot erősítését, fejlesztését szolgálja. Intézményünkben 

kiemelt figyelmet fordítunk a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek 

különösen 

• az egészséges táplálkozás, 

• a mindennapos testmozgás, 

• a testi és lelki egészség fejlesztése, 

• a viselkedési függőségek, 

• a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

• a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

• a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

• a személyi higiéné, 

• járványügyi helyzetekben a tisztiorvos és a felelős szervek által előírt intézkedési terv, 

egészségbiztonsági előírások betartása 

területére terjednek ki. 

További egészségfejlesztési feladatok:  

• egészséges mozgásfejlődés biztosítása, 

• krízis prevenció, 

• harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés, 

• családi életre, társsá, szülővé válásra nevelés, 

• a stratégiai célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és 

erkölcsi megalapozása, 

• rendszerszemléletre nevelés, 

• holisztikus szemléletmód kialakítása, 

• az önismeret, a tolerancia és az empátia fejlesztése  

• a személyes felelősség tudatosítása  

• a problémamegoldó gondolkodás, a döntésképesség fejlesztése  

• ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével a tanulók képesek lesznek 

megelőzni az egészségügyi problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát  

• az életminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása  

• az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése  
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• a tantestület és a szülők egységes egészségfejlesztési szemléletmódjának formálása  

 

Az egészségfejlesztés során figyelembe vesszük a tanulók biológiai, társadalmi, életkori 

sajátosságait. Arra törekszünk, hogy a teljes körű egészségfejlesztési program koordinált, nyomon 

követhető és mérhető, értékelhető módon valósuljon meg. 

Az iskolánkban folyó lelki egészségfejlesztés célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés 

fejlődést, támogassa a tanuló esetében a környezethez történő alkalmazkodást, felkészítsen és 

megoldási stratégiákat kínáljon a környezetből érkező ártalmas hatásokkal szemben, így 

csökkentve a káros következményeket, továbbá pozitív hatást gyakoroljon a személyiséget érő 

változásokra. 

 

2. A program megvalósításának feltételei 
 

2.1 A program megvalósításának iskolán belüli személyi feltételei:  

• Iskola igazgatója, 

• Osztályfőnökök, 

• Testnevelők, 

• Iskola-egészségügyi szolgálat (iskolaorvos – védőnő), 

• Diákönkormányzatot segítő pedagógus, 

• Iskolapszichológus 

• Komplex természettudomány tanárok 

 

2.2 Iskolán kívüli személyi feltételek, kapcsolatok:  

• Szülői közösség, 

• Gyermekjóléti szolgálatok (nevelési tanácsadók, családsegítők), 

• NNK egészségfejlesztési szakemberei, 

(https://www.nnk.gov.hu/index.php/nepegeszsegugyi-strategiai-egeszsegfejlesztesi-

es-egeszsegmonitorozasi-foosztaly/iskolai-egeszsegfejlesztesi-program-iep/ajanlott-

programok)  

• Rendvédelmi szervek 

• Kábítószerügyi egyeztető fórumok (drogambulancia) 

 

3.  A program megvalósításának színterei 
Tanórai keretek, elsősorban:  

• komplex természettudomány órák 

• osztályfőnöki órák, 

• nyelvi órák, 
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• testnevelés órák 

Tanórán kívüli keretek:  

• nem sportjellegű tevékenységek (pl. egészségnap/hét), 

• mindennapos testmozgás, tömegsport, 

• természetjárás, 

• előadások, 

• kiállítások, 

• üzem- és gyárlátogatások, 

• az NNK programjai. 

Projekt alapú oktatáson keresztül 

• tanulási eredmény alapú gondolkodás 

Egyéb lehetőségek: 

• iskola egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő, iskolafogászat)  

 

Fő feladata a prevenció.  Az év eleji és évközi szűrésekkel, vizsgálatokkal diagnosztizálni az 

előforduló tüneteket, problémákat, és a szükséges terápia mielőbbi alkalmazása. Rendszeres 

konzultáció osztályfőnökkel, szülővel, testnevelővel. Kapcsolattartás háziorvos és iskolaorvos 

között. 

 

4. A program megvalósítása  
4.1 Konkrét állapotfelmérés 

• Tanulóknál az eltérő korosztályoknak megfelelő szintű és típusú kérdőívek  

• Iskolaorvosi szűrések-vizsgálatok, 

• Évente egyszer, tavasszal fizikai állapotfelmérés testnevelésórán 

 

 A kapott vizsgálati eredményeket azután rangsoroljuk, illetve súlypontozzuk és meghatározzuk, 

kidolgozzuk az elsődleges, illetve másodlagos prevenciós feladatokat és módszereket. 

 

4.2 Az egyes színtereken tervezett módszerek:  

            4.2.1 Egészségfejlesztés a tanórán  

Az iskolánk egészségfejlesztéshez kapcsolódó, a nevelés-oktatás egészét érintő feladatainak 

színtere minden tanóra, és tanórán kívüli foglalkozás.  Az ismeretátadásban kiemelt szerepet 

kapnak a komplex természettudomány és idegen nyelvi órák. 

            4.2.2 Egészségfejlesztés az osztályfőnöki óra keretében  
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9-10. évfolyam  

Ez a korosztály már a csoport, a közösség részének tekinti magát, igyekszik sikeresen kooperálni 

a többiekkel. Még indig a lázadó korszak jellemzi a viselkedésüket, de egyre több belátással. Az 

osztályfőnök mindig tud egy „aktív magot” toborozni, akik közvetítenek a felnőttek és a majdnem 

felnőttek között. Ebben az időszakban már a felelősséggel rájuk bízhatunk sok tennivalót, az 

ellenőrzést viszont még nem lehet abbahagyni. 

Egészséges táplálkozással kapcsolatban:  

• egészséges életmód az étkezésben  

• kooperáció az iskolai büfé működtetőjével a kínálat egészségtudatos összeállítása, a 

műanyaghasználat visszaszorítása 

Testi és lelki egészség érdekében:  

• az alkohol és tudatmódosító-szerekkel való találkozás lehetőségei, veszélyeik 

tudatosítása 

• sporttevékenység támogatása 

• iskolapszichológusunk, védőnőnk, orvostanhallgatók segítségével a felnőtté válás 

problémáiról, a szexuális élet veszélyeiről való előadás/beszélgetés 

 

11-13. évfolyam  

Diákjaink többségének figyelme ebben az időszakban már a továbbtanulásra irányul.  Ezért 

kiemelt fontosságú, hogy minél több pontos információ jusson el hozzájuk és a szülőkhöz is. 

Programok szervezésében, lebonyolításában már nagyfokú önállósággal bírnak, de a felnőtt 

kontroll továbbra is elengedhetetlen. 

Az osztályfőnöki órák nagy része már a jövőről szól, így ezek keretében: 

• A közelmúltban végzett, de visszajáró diákjaink tarthatnak beszámolót saját 

felsőoktatási intézményükről, kollégiumi életről, lehetőségekről. Elsőkézből még 

diáktól kapnak hasznos tanácsokat, amit szívesen hallgatnak meg. 

• Pályaorientációs előadások szervezése (pszichológussal, iskolapszichológussal 

egyeztetve) 

• Családi élet szervezése elsősorban otthoni példa, nevelés eredménye, de a diákjaink 

egyre nagyobb hányada kerül olyan hátérrel iskolánkba, hogy ennek a témának is van 

létjogosultsága osztályfőnöki óra keretében. 

• Meghívott pszichológus szakember adhat tanácsokat konfliktuskezelés, párkapcsolat, 

szülő-gyermek kapcsolat témában. Tárgyalási technikák megismerése, kulturált 

vitatkozás, érvelés formái (kommunikáció tantárgy keretében az alapok elsajátítása 

megtörténik). 

• Egészségmegőrzés kapcsán a szűrővizsgálatok szükségességéről és hatékonyságáról 

az iskolaorvos, a védőnő, külső szakértők (az egészségügyért felelős miniszter által 

kijelölt intézmény szakmai ajánlásával) előadásai, tanácsai lehetnek jó útravalók. 
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            4.2.3 Egészségfejlesztés a nyelvi órákon 

Az élő idegen nyelv oktatása során elsajátított kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan 

összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, illetve a 

gyakorlati élettel.  A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi 

integráció jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak 

más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra, ugyanakkor az 

idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagítja a tanulókat, 

amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

Ezen felül mivel a nyelv az élet minden területét átfogja, az idegen nyelv egyedülálló a tantárgyak 

között, hiszen számtalan lehetőséget biztosít a tantárgyat oktató pedagógus számára, a tanulók 

ismereteinek bővítésére, világról alkotott véleményük, beállítottságuk formálására. 

Az érettségi vizsgák, valamint a nyelvvizsgák követelményrendszerébe foglalt témakörök 

keretében – melyek már a nyelvoktatás legelső szintjétől jelen vannak és a különbözőnyelvi 

szinteken újra és újra visszatérnek – a nyelvet oktató tanár tevékenyen részt vesz a tanulók 

környezeti és egészségnevelésében, mentálhigiénés fejlődésük elősegítésében. 

Az egészségfejlesztésben kiemelt szerepet játszó nyelvi témakörök: 

Életmód:  

• egészséges életmód, egészségmegőrzés, 

• egészséges étrend, sport, fitnesz, betegségmegelőzés, 

• gyógymódok, alternatív gyógyászat, 

• szenvedélybetegségek: dohányzás, alkohol, drogok, 

• test-és lélek harmóniája. 

 

Helyünk a világban és társadalomban, szociális kapcsolatok:  

• a család szerepe, fontossága, 

• a tizenévesek világa, baráti kapcsolatok, 

• generációk kapcsolata, generációs különbségek, 

• példaképek, 

• kultúrák, népek, országok, 

• kulturális különbségek, tolerancia. 

 

            4.2.4 Egészségfejlesztés a testnevelésórán és a sportoktatásban  

Testnevelésórán 

Célunk megszerettetni és megőrizni a mozgás szeretetét, változatos, hangulatos óravezetéssel 

sikerélmény biztosításával úgy, hogy ne csak a teljesítménycentrikus oktatás domináljon. 



29 
 

A tanulók önmagukhoz mért fejlődése jelentse az értékelés fő elvét mind a technikai, mind pedig 

a kondicionális képességfejlesztés területén, ne az abszolút teljesítményt osztályozzuk. 

Diákjainktól elvárjuk, hogy lehetőségeikhez mérten 

• egészséges étkezési szokásokat alakítsanak ki, 

• legyenek tisztában a balesetmegelőzés, balesetvédelem és a kölcsönös 

segítségnyújtás fő elveivel, fontosságával, 

• felismerjék a helyes napirend kialakításának fontosságát, és eszerint éljenek, 

• tudatosuljon bennük a káros szenvedélyek sportteljesítmény-csökkentő és 

egészségkárosító hatása. 

• növekedjen a fizikai állapotuk az évenkénti Netfit teszt felmérések során. (A 

felmérések eredményeit a testnevelő tanárok kötelesek vezetni úgy, hogy az egyes 

osztályokban tanuló diákok fizikai állapotának követéséhez szükséges adatok évről 

évre hozzáférhetőek legyenek. Az adatbázis rendszeres vezetésének ellenőrzése a 

testnevelési munkaközösség vezetőjének feladatkörébe tartozik. A tanulók fizikai 

állapotának, edzettségének mérését minden tanév május hónapjában bonyolítjuk le. 

A mérés alapján a nevelők a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét 

minősítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják, és ezt a szülők 

tudomására hozzák.)  

9-10. évfolyam  

A serdülőkor időszakában következik be a hirtelen, gyors hossznövekedés, ezért fő feladat ebben 

a korban a mély hátizmok további erősítése, „törzsizomfűző” kifejlesztése. 

Váljon szokásokká a sportkörnyezet higiéniája, tisztasága, a rendszeres mosakodás, tisztálkodás 

órák után.  Ismerjék és alkalmazzák a tanulók azokat az alapvető verseny- és játékszabályokat, 

amelyek a tanult sportágakban a tanórai és a tanárán kívüli versenyzést és játékot biztosítják. 

Rendelkezzenek a tanulók elméleti ismeretekkel az alapképességek fejlesztésének élettani 

hátteréről, amelynek ismeretében tudatosan alkalmazhatják a megismert képességfejlesztő 

módszereket.  Ismerjék az alkalmazott új gyakorlatok esetében is az intenzitás és a terjedelem-

növelés lehetőségeit. Ismerjék a tartós terhelés, az aerob állóképesség fejlesztés alapelveit, 

tudják mérni, ellenőrizni. 

 

11-12. évfolyam  

Legyenek képesek önfejlesztésre, önellenőrzésre önállóan és önirányítottan tudjanak 

edzésmunkát végezni.  Legyenek képesek különböző egyéni és csapat sportteljesítményeket 

adekvát szempontok szerint értékelni.  Váljon mind tudatosabbá magatartásuk a szabadidőben 

végzett sportolásban, edzettségük növelésében, érezzenek felelősséget saját magukkal, 

életmódjukkal szemben. 

Rendelkezzenek a tanulók ismeretekkel az erőt, a gyorsaságot és az állóképességet 

fejlesztőprogramok összeállításáról. 
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A mindennapos testmozgásban lehetőség van arra, hogy a tanításhoz, tanuláshoz szükséges 

tulajdonságokat megerősítsük, a tanár-diák legyen erős, kitartó, becsületes és 

szorgalmas, ne legyen fáradékony, bírja a tanítással, tanulással járó idegi és fizikai terhelést. 

 

            4.2.5 Elsősegélynyújtás alapismeretek elsajátításának lehetőségei  

A laikus elsősegélynyújtás hazánkban elképzelhetetlenül rossz helyzetben van.  A diákok magas 

óraszámuk miatt leterheltek, a kerettantervek nem hagynak időt újabb tananyag részek 

beemelésére, nincs kidolgozott tanterv, nincs egységesen elfogadott szakirodalom, de a 

megfelelő tanerő is hiányzik.   

Célok:  

• Az ismeretátadás célcsoportjának bővítése, 

• A diákok ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát, 

• Ismerjék fel az alapvető vészhelyzeteket, 

• Tudják az egyes sérülések élettani hátterét, várható következményeit, 

• Sajátítsák el a legalapvetőbb segélynyújtási módokat, 

• Segélynyújtással, élettannal, anatómiával kapcsolatos alapfogalmak megismerése, 

Képességfejlesztés: 

• Problémafelismerés, 

• Gyors és szakszerű cselekvés, 

• Embertársaink iránti érzékenység, 

• Bajba jutottakkal szembeni együttérzés 

• A tanulók kapjanak bepillantást a mentőszolgálat felépítésébe és működésébe, 

• Készség szinten sajátítsák el mikor, és hogyan kell mentőt hívni, 

• Alakuljon ki együttműködés a középiskola és a mentőszolgálat között. 

Tanórai keretek:  

• komplex természettudomány órák: anatómiai és élettani ismeretek, sérülések 

felismerése, mérgezések, vegyszer okozta sérülések, égési sérülések, 

• égési sérülések, áramütés, érintésvédelem), 

• testnevelés: veszélyhelyzetek, baleset megelőzés, 

• osztályfőnöki órák: alapfogalmak, elsődleges feladatok, kommunikáció, megközelítő 

magatartás 

Tanórán kívüli lehetőségek:  

• sportfoglalkozások, 

• túrázás, 

• tematikus napok/projektnapok 

• egyéb rendezvények, előadások. 
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Időhiányában a pedagógusok fő célja a motiváció megteremtése lehet, ezt követően érdemes a 

diákokat valamilyen célszervezethez irányítani (Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete, 

Magyar Vöröskereszt, Országos Mentőszolgálat). 

 

            4.2.6 Egészségfejlesztés a komplex természettudomány órák keretén belül   

Célunk, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok alkalmazásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek testi és lelki egészségük védelme érdekében.  Feladatunk, hogy 

segítse a tanulót a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek 

kezelésében, a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 

Témakörei: 

• Alapvető járványtani fogalmak ismerete. 

• A helyi és világjárvány fogalma, a megelőzés és elhárítás lehetőségeinek 

megismerése. 

• Az embereket fertőző vírusok. 

• Az emberi szervezet parazita baktériumai, kórokozásuk.  Baktériumok által okozott 

betegségek. 

• Védekezés, megelőzés. Ajánlott és kötelező védőoltások. 

• A gombák táplálkozás-élettani szerepének, a gombaszedés és tárolás szabályainak 

megismerése. 

• Emberi kórokozó férgek, ízeltlábúak és az általuk okozott betegségek, tünetek 

ismerete. 

• az emberi szervezet felépítésének és működésének megismerése, az ember testi és 

lelki egészsége közötti kapcsolat megértetése szerepel.  Kiemelt szerepet kap a 

mindennapi élet biológiai problémáinak megismerése, a családtervezés és a 

tudatosan vállalt egészséges életmód biológiai alapjainak elsajátítása. 

 

            4.2.7 Prevenció   

Iskolánkban az egészségfejlesztés területén kiemelt szerep jut a prevenciós munkának, 

felmérések készítésének, előadások, rendezvények szervezésének. 

A program elindítása felméréssel (mérőlapminták a mellékletben).  

Célkitűzéseink: 

1. A tanulók táplálkozási szokásainak javítása – az egészséges étrend propagálása, 

elfogadtatása diákjaink körében. 

2. Tudatos élelmiszervásárlás szokásaink kialakítása – az iskolai büfé választékának javítása 

(az egészséges élelmiszerek túlsúlya jellemezze), a diákok vásárlási szokásainak fejlesztése. 
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3. Lelki eredetű táplálkozási zavarok megelőzése, korai felismerése – a tanulók ezen 

betegségekkel szembeni előítéleteinek felszámolása. A kortársak felkészítése a betegség gyanúja 

esetén szükséges segítő teendőkre. 

4. Egészségkárosító étrendű diétát folytató tanulók számának csökkentése – képessé kell 

tennünk a diákjainkat arra, hogy különbséget tudjanak tenni a jó és káros étrendek között, 

elfogadóbbá kell tenni őket a saját és társaik testi adottságaival.  

5. A jelenleginél több diák válasszon szabadidős tevékenységnek szabadban végzett 

sporttevékenységet, mozgásos játékot vagy természetjárást – a mozgás fontosságának 

tudatosítása, a mozgásnak a szervezet fejlődésére gyakorolt pozitív hatásainak megismertetése a 

tanulókkal, a pozitív attitűd megerősítése/kialakítása a szabadtéri tevékenységekkel szemben. 

6. Gerincbántalmak, testtartási és ízületi problémák korai felismerése és megelőzése – az 

iskolaorvosi vizsgálatok rendszeres ismétlése, célirányos gyakorlatok bevezetése a testnevelés 

órákon, a tanulók tájékoztatása a kockázati tényezőkről és az elváltozások korai tüneteiről. 

7. A tanulók dohányzási, alkohol- és drogfogyasztási szokásainak feltérképezése, rendszeres 

monitorozása – információgyűjtés a tanulók tájékozottságáról, érintettségéről, preventív 

programok szervezése. 

8. A tantestület egészségfejlesztési kompetenciáinak növelése – fel kell térképezni a 

továbbképzések lehetőségét, azokon a részt venni, és biztosítani kell a kollégák számára a 

módszertani és szakmai anyagok hozzáférési lehetőségét (tudásmegosztás). 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Melléklet – Mintakérdőívek 
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Kérdőívminta a Szexuális ismeretekről  

Évfolyam: ………… 

Születési év: ………… 

Nemed: � fiú    � lány 

1. Mi a szerepe a petefészeknek? 

2. Mi a szerepe a heréknek? 

3. Mi a menstruáció? 

4. Mi az ovuláció? 

5. Hol történik a megtermékenyítés? 

6. Mi a fogamzásgátlás? 

7. Milyen fogamzásgátló módszereket ismersz? 

8. Első szeretkezés után bekövetkezhet-e terhesség? 
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Kérdőív a dohányzási szokásokról  

Évfolyam: …………………. 

Születési év: ………………. 

Nemed: � fiú    � lány 

 1. Kipróbáltad már a dohányzást? � 

• igen 

• nem 

2. Ha már rágyújtottál, hány éves korodban történt először? 

• 7 éves kor előtt    � 

• 7-8 év    � 

• 9-10 év � 

• 11-12 év     � 

• 13-14 év � 

• 15-16   � 

• 17-18 � 

• 18 év felett 

3. Miért gyújtottál rá? 

• kíváncsiságból    � 

• barátok rábeszéltek � 

• szüleidet utánoztad    � 

• reklámban láttad � 

4. Az első rágyújtás óta dohányzol-e?  

• igen   � 

• nem   � 

5. Ha igen, milyen gyakran dohányzol? 

• naponta   � 

• hetente 1-2 alkalom   � 

• havonta 1-2 alkalom � 

6. Hány cigarettát (egyéb dohányterméket) szívsz el naponta? 

• 1-2 szál   � 

• 5-10 szál   � 

• 15-20 szál   � 

• 1 doboznál több � 

7. Próbáltál már leszokni a dohányzásról? �  

• igen   � 
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• nem � 

Ha igen, hányszor? ……………. alkalommal 

8. Ha nem dohányzol, mi az oka? 

• káros az egészségre   � 

• tiltják a szüleid   � 

• sok pénzbe kerül � 

• egyéb, és pedig: 
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Kérdőívminta a tanulók egészséggel kapcsolatos ismereteiről és szokásairól  

Évfolyam: ………… 

Születési év: ………… 

Nemed: � fiú    � lány 

  

1. Mi az AIDS? 

• Egy fertőző nemi betegség 

• Szerzett immunhiányos tünet együttes 

• Egy rákot okozó bőrbetegség 

2.Mi okozza az AIDS-t? 

• Baktérium 

• Gomba 

• Vírus 

3. Milyen módon jut a vírus a véráramba?  

• Cseppfertőzés 

• Sérült bőrön, nyálkahártyán 

• Táplálékból felszívódással 

4. Melyik szervünket támadja meg az AIDS?  

• Tüdő 

• Védekezőrendszer 

• Bőr 

5. Mi az AIDS megelőzésének ideális módja?  

• Hűségen alapuló párkapcsolat 

• Betegek és fertőzött emberek kerülése 

• Nemi élet kerülése 

6. Mi jellemzi leginkább a marihuána-élvező egyént?  

• Erős agresszivitás, hajlam az erőszakra 

• Piros szemek, az ambíció hiánya, passzivitás 

• Az összerendezett viselkedés teljes hiánya 

7. Mi történik, ha a gyermeket váró anya kábítószer-élvező?  

• A gyermek fizikailag deformált állapotban születik meg 

• A gyermek szellemileg fogyatékosan jön a világra 

• A gyermek már születésekor drogfüggőségben szenved 
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OKTATÁSI PROGRAM 
 

1. A kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó 

tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon 

választható foglalkozások megnevezése, száma 
 

Óratervek 

 

Nyelvi előkészítő osztályok  

Tantárgyak  óraszám  

Képességfejlesztés - szövegértés 2 

Idegen nyelv 1 17 

Idegen nyelv  2 3 

Képességfejlesztés - matematika 1 

Digitális kultúra 3 

Testnevelés 5 

Osztályközösségépítő-program 1 

Összesen  32 

 

Technikumi osztályok 

Tantárgyak  9. évf 10. évf 11. évf 12. évf 13. évf 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 3  

Idegen nyelv 1 4 4 5 5 5 

Idegen nyelv 2 3 3 3   

Matematika 4 4 3 3  

Történelem 3 3 2 2  

Társadalomismeret    1  

Digitális kultúra 1     

Komplex természettudomány 3     

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek  1    

Testnevelés 4 4 3 3  

Osztályközösség-építő program 1 1 1 1 1 

Ágazati alapoktatás 7 9    

Szakirányú oktatás   14 14 24 

Kötelezően választható (idegennyelv 2, 
vagy vizsgafelkészítés) 

   2 4 

Összesen  34 34 34 34 34 

 

A kerettantervben átcsoportosított, felhasznált óratömeg: 

 Tantárgy 9. évf 10. évf 11. évf 12. évf 13. évf 
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Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy 

Idegen nyelv 2  2 2   

Kötelezően választható 
(érettségi tantárgy) 

Idegen nyelv 1   2 2  

Szabad órakeret Idegen nyelv 1     2 

Idegen nyelv 2 3 1 1 2* 2* 

Vizsgafelkészítés    2* 2/4* 

*-összesen 12 évfolyamon 2, 13. évfolyamon 4 óra 

 

 

Két tanítási nyelvű technikumi osztályok 

Tantárgyak  9. évf 10. évf 11. évf 12. évf 13. évf 

Magyar nyelv és irodalom 4 5 3 3  

Idegen nyelv 1 5 5 4 4 4 

Idegen nyelv 2 3 3 3   

Matematika 4 4 3 3  

Történelem 3 3 2 2  

Társadalomismeret    1  

Digitális kultúra 1     

Komplex természettudomány 3     

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek  1    

Gazdasági ismeretek   2 1 1 

Testnevelés 4 4 3 3  

Osztályközösség-építő program 1 1 1 1 1 

Célnyelvi civilizáció 1 1 1 2 2 

Ágazati alapoktatás 7 9    

Szakirányú oktatás   14 14 24 

Kötelezően választható (idegennyelv 2, 
vagy vizsgafelkészítés) 

   2 2 

Összesen  36 36 36 36 34 

 

A kerettantervben átcsoportosított, felhasznált óratömeg: 

 Tantárgy 9. évf 10. évf 11. évf 12. évf 13. évf 

Ágazathoz kapcsolódó 
tantárgy 

Idegen nyelv 1   1   

Idegen nyelv 2  2 1   

Kötelezően választható 
(érettségi tantárgy) 

Idegen nyelv 1    1  

Gazdasági 
ismeretek 

  2 1 1 

Szabad órakeret Idegen nyelv 1     1 

Idegen nyelv 2 2 1   2* 

Vizsgafelkészítés     2* 

NAT 3§ (2) 4. Idegen nyelv 1  1    

Idegen nyelv 2 1  2 2*  

Célnyelvi civilizáció 1 1    

Vizsgafelkészítés    2*  

*-összesen 12 és 13 évfolyamon 2-2 óra 
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Közismereti helyi tantervek 

https://drive.google.com/drive/folders/1fji0qvShIr8ddUe3_Uq9gGBL-tIXity2?usp=sharing 

1. magyar nyelv és irodalom 

2. történelem 

3. matematika 

4. állampolgári ismeretek 

5. digitális kultúra 

6. komplex természettudomány 

7. testnevelés 

8. osztályközösség-építő program 

9. pénzügyi és vállalkozói ismeretek 

10. gazdasági ismeretek 

11. célnyelvi civilizáció 

12. japán nyelv 

13. orosz nyelv 

14. angol (2. idegen nyelv) 

15. német (2. idegen nyelv) 

16. francia (2. idegen nyelv) 

17. fő nyelv: angol  

18. célnyelv: angol 

19. célnyelv: német 

20. célnyelv: francia 

Nyelvi előkészítő osztályok: 

21. képességfejlesztés - szövegértés 

22. képességfejlesztés - matematika 

23. digitális kultúra 

24. testnevelés 

25. fő nyelv: angol  

26. fő nyelv: német 

27. fő nyelv: francia  

28. angol (2. idegen nyelv) 

29. német (2. idegen nyelv) 

30. francia (2. idegen nyelv) 

31. osztályközösség-építő program  
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2. A közismereti kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 
A Nemzeti alaptanterv a köznevelés feladatát alapvetően   

• a nemzeti műveltség,   

• a hazai nemzetiségek kultúrájának átadásában, megőrzésében,  

• az egyetemes kultúra közvetítésében,   

• az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítésében jelöli meg.   

Feladatként határozza meg, továbbá a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, 

készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztését, az egyéni és csoportos teljesítmény 

ösztönzését, a közjóra való törekvés megalapozását, a nemzeti, közösségi összetartozás és a 

hazafiság megerősítését.  

Ezek figyelembevételével az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban, a kerettantervek 

rögzítik a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, 

tartalmát, a tantárgyak egy vagy két évfolyamonkénti követelményeit, a tantárgyközi tudás- és 

készségterületek fejlesztésének feladatait.   

A B/1 pontban kiválasztott kerettanterv alapján iskolánk is elkészítette helyi tanterveit, ahol a 

NAT-ban meghatározott feladatokat a tantervek bevezető részében részletesen szabályozza.  

A szakközépiskolában folytatott nevelés-oktatás fő feladata, az iskolai alapműveltség árnyalása 

és megszilárdítása mellett a szakmai képességek, készségek kialakítása. Ezek mellett már 

megjelennek a pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerep kialakulásához 

szükséges kompetenciák. A kompetenciák kialakítását az egyes műveltségi területek és a szakmai 

tantárgyak tananyagával valósítjuk meg.  

• az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia 

eszköztárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani;  

• az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének 

fejlesztésével, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas 

kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban;  

• a kreativitás fejlesztése, az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés, a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő 

értékelésük;  

• a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával, helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

• a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és 

az önművelés alapozásával;  

• fokozatosan bővítjük, kiteljesítjük az együttműködésre építő kooperatívinteraktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat 

• a szakmai kompetenciák elsajátítását kis csoportos gyakorlati foglalkozásokkal 

segítjük  
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3. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 
 

Az iskolai testmozgás célja a tanulók egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítése. A modern kor 

és az azzal járó technológiák az embert olyan mozgásszegény életmódra kényszeríthetik, amely a 

fizikai képességek hanyatlásához vezethet, áttételesen előidézve ezzel a szellemi teljesítmény 

romlását is. Ennek elkerülése érdekében a mindennapos testnevelés, testmozgás célkitűzései 

iskolánkban a következők:  

• Minden tanulónak legyen lehetősége minden tanítási napon egészségfejlesztő 

testmozgást végezni.  

• Minden testnevelés órán legyen gimnasztika, különös tekintettel a helyes testtartás 

kialakítását célzó gyakorlatokra.  

• Minden foglalkozáson legyen a tanulók biológiai érésének megfelelő a terhelés a 

keringési és légző-rendszer működésének fejlesztése érdekében.  

• Nyújtson minden foglalkozás örömöt és sikerélményt.  

• Legyen lehetőségük a tanulóknak a tanultak versenyhelyzetben történő 

kipróbálására, játék- és versenyigényük kielégítésére.  

• Ismerjenek meg a tanulók olyan ún. életmód-sportokat, amelyeket egész életen át 

lehet folytatni.  

• Legyen lehetőség a néptánccal, a társastánccal és a modern táncokkal való 

ismerkedésre.  

• Szervezzen az iskola táborokat és kirándulásokat a szabadnapokon és a tanítási 

szünetekben.  

Diákjaink számra a pedagógiai programunk évfolyamonként heti öt/négy/három testnevelési órát 

tartalmaz, amelyből heti három órát az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk. A 4. és 5. 

testnevelés órát diákjaink számára az alábbi rendben biztosítjuk:  

• a diáksportkörben sportoló tanulók számára a választott szakosztályban heti 1-2 órás 

kötelező sportköri foglalkozáson való részvétellel,  

• a tanulók által a délutáni időszakban választott sportágban biztosított heti 1-2 óra 

foglalkozáson történő részvétellel, a választható sportágakat az intézmény igazgatója 

a tanév indítását követő napokban nyilvánosságra hozza,  

• a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a 

szakosztályban történő sportolással – a köznevelési törvényben meghatározott 

tartalommal beszerzett igazolás benyújtásával,  

• a kötelező testnevelési órákon felül szervezett tartásjavító foglalkozáson történő 

részvétellel azon tanulóink számára, akik – az iskolaegészségügyi szolgálat 

szakvéleménye szerint – a rendes testnevelési órákon is részt vehetnek 
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4. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében az 

oktatóválasztás szabályai 
 

Az orosz illetve japán tagozat kivételével a tanulók az iskolába való beiratkozáskor kötelezően 2. 

idegen nyelvet választanak. A választható 2. idegen nyelvek: angol, francia és német nyelv. 

A 12. és 13. évfolyamon a tanulók az óratervi táblázatnak megfelelően kötelezően választják a 2. 

idegen nyelvi vagy a vizsgára felkészítőfoglalkozásokat. A kötelezően választandó foglakozásokról 

szóló tájékoztató közzététele és a tanulók jelentkezése minden évben legkésőbb május 31-ig 

történik. A foglakozás választása egyben a foglalkozást a tantárgyfelosztás szerint tartó oktató 

választását is jelenti. 

 

5. Azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése, amelyekből a 

szakképző intézmény tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára 

való felkészítését a szakképző intézmény kötelezően vállalja, továbbá annak 

meghatározását, hogy a tanulók milyen követelmények teljesítése mellett 

melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát 
 

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen 

nyelv) kívül az iskola középszintű érettségi vizsgára készít fel informatika / digitális kultúra és 

testnevelés, valamint a két tanítási nyelvű képzésben célnyelvi civilizáció és gazdasági ismeretek 

tantárgyakból. 

Az iskola tanulói emelt szintű felkészítésben vehetnek részt a kötelező érettségi tantárgyakon 

kívül testnevelés, valamint a két tanítási nyelvű képzésben gazdasági ismeretek tantárgyakból. 

Az iskola tanulói abból a választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát, amelynek 

a helyi tantervben meghatározott követelményeit minden évfolyamra vonatkozóan teljesítették. 

 

6. Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga 

témakörei 
 

A magyar nyelv és irodalom középszintű érettségi vizsga témakörei 

MAGYAR NYELV 

1. témakör: Kommunikáció 

2. témakör: A magyar nyelvtörténete 

3. témakör: Ember és nyelvhasználat 

4. témakör: A nyelvi szintek 

5. témakör: A szöveg 
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6. témakör: A retorikaalapjai 

7. témakör: Stílus és jelentés 

Magyar nyelvi tételsor és feladatok 

A tételsor 20 tételét a részletes vizsgakövetelmény Magyar nyelv című fejezetében foglaltak 

alapján kell összeállítani. 

  

IRODALOM 

1. témakör: Művek a magyar irodalomból I. Kötelezőszerzők 

Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, József Attila, Kosztolányi Dezső, Petőfi Sándor 

2. témakör: Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők 

Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Illyés Gyula, Jókai Mór, Karinthy 

Frigyes, Kassák Lajos, Kertész Imre, Kölcsey Ferenc, Krúdy Gyula, Mikszáth Kálmán, Móricz 

Zsigmond,Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Ottlik Géza, Örkény István, 

Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Szilágyi Domokos, Vörösmarty Mihály, Weöres 

Sándor, Zrínyi Miklós 

3. témakör: Művek a magyar irodalomból III. Kortársszerzők 

Kortársműalkotás: a mindenkori vizsga előtti utolsó harminc évben keletkezett (írt, 

bemutatott, megjelent) irodalmi alkotás. 

4. témakör: Művek a világirodalomból 

Antikvitás, Biblia, a romantika, a realizmus, a századfordulós modernség a szimbolizmustól az 

avantgárdig, a 20. század. 

5. témakör: Színház és dráma 

Szophoklész egy műve, Shakespeare egy műve, Molière egy műve 

Katona József: Bánk bán, Madách Imre: Az ember tragédiája 

Egy 19. századi dráma: Ibsen, Csehov, Örkény István egy drámája, Egy 20. századi dráma 

6. témakör: Az irodalom határterületei 

Egy jelenség vagy szerző vagy műfaj vagy műalkotás elemzése vagy bemutatása a lehetséges 

témák egyikéből. 

7. témakör: Regionáliskultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom 

Egy szerző vagy műalkotás vagy jelenség vagy intézmény bemutatása vagy elemzése a 

lehetséges témák egyikéből. 

 

Irodalom tételsor és feladatok 

A tételsor 20 tételét a részletes vizsgakövetelmény Irodalom című fejezetében foglaltak alapján 

kell összeállítani. A tételsort úgy kell összeállítani, hogy a témakörök mindegyikéhez megadott 

számú tétel tartozzék. 

  

 

A matematika középszintű érettségi vizsga témakörei 
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1. Halmazok 

2. Halmazműveletek 

3. Számosság, részhalmazok 

4. Matematikai logika 

5. Fogalmak, tételek és bizonyítások a matematikában 

6. Kombinatorika 

7. Gráfok 

 

• 2.1 Alapműveletek 

• 2.2 A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

• 2.2.1 Oszthatóság 

• 2.2.2 Számrendszerek 

• 2.3 Racionális és irracionális számok 

• 2.4 Valós számok 

• 2.5 Hatvány, gyök, logaritmus 

• 2.6 Betűkifejezések 

• 2.6.1 Nevezetes azonosságok 

• 2.7 Arányosság 

• 2.7.1 Százalékszámítás 

• 2.8 Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek 

• 2.8.1 Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek 

• Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek 

• Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek 

• Magasabb fokú egyenletek 

• Négyzetgyökös egyenletek 

• 2.8.2 Nem algebrai egyenletek 

• Abszolútértékes egyenletek 

• Exponenciális és logaritmusos egyenletek 

• Trigonometrikus egyenletek 

• 2.8.3 Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek 

• 2.9 Középértékek, egyenlőtlenségek 

• 3.1 A függvény 

• 3.2 Egyváltozós valós függvények 

• 3.2.1 A függvények grafikonja, függvénytranszformációk 

• 3.2.2 A függvények jellemzése 

• 3.3 Sorozatok 

• 3.3.1 Számtani és mértani sorozatok 

• 3.3.2 Kamatos kamat számítás 

• 4.1 Elemi geometria 

• 4.1.1 Térelemek 

• 4.1.2 A távolságfogalom segítségével definiált ponthalmazok 

• 4.2 Geometriai transzformációk 

• 4.2.1 Egybevágósági transzformációk 

• 4.2.2 Hasonlósági transzformációk 

• 4.3 Síkbeli és térbeli alakzatok  

• 4.3.1 Síkbeli alakzatok 
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• Háromszögek 

• Négyszögek  

• Sokszögek 

• Kör 

• 4.3.2 Térbeli alakzatok 

• 4.4 Vektorok síkban 

• 4.5 Trigonometria 

• 4.6 Koordinátageometria  

• 4.6.1 Pontok, vektorok  

• 4.6.2 Egyenes  

• 4.6.3 Kör  

• 4.7 Kerület, terület  

• 4.8 Felszín, térfogat 

• 5.1 Leíró statisztika 

• 5.1.1 Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai 

• 5.1.2 Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók 

• 5.2 A valószínűség-számítás elemei 

 

A történelem középszintű érettségi vizsga témakörei 

A szaktanár a szóbeli érettségi vizsga tételeit a következő témakörök alapján, a 40/2002. (V. 24.) 

OM rendeletben foglaltaknak megfelelően állítja össze: 

 Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra, pénzügyi és gazdasági ismeretek 

 Népesség, település, életmód 

 Egyén, közösség, társadalom, munkaügyi ismeretek 

 Politikai berendezkedések a modern korban 

 Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

 Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

 Szabad témakör 

 

A tételcímek jellemzői, összeállításuk 

Az iskola történelmi múltja, földrajzi elhelyezkedése, névadója lehetőséget ad a szabad témakör 

kijelölésére is. 

A szóbeli vizsgára a megadott tematika alapján a szaktanárok témakörönként kettő-négy konkrét 

tételcímet, feladatot, összesen minimum húszat, maximum huszonkettőt fogalmaznak meg.  

A konkrét szóbeli tételcímeknél is érvényesíteni kell azt, hogy a feladatok 60%-ban a magyar, 40%-

ban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódjanak, és az összes feladat 50%-át az 1849-től 

napjainkig tartó korszak történelme adja. 

 

Az idegen nyelvek középszintű érettségi vizsga témakörei 
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A szaktanár a szóbeli érettségi vizsga tételeit a következő témakörök alapján, a 40/2002. (V. 24.) 

OM rendeletben foglaltaknak megfelelően állítja össze. 

 

1. Személyes vonatkozások, család 

 A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) 

 Családi élet, családi kapcsolatok 

 A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

 Személyes tervek 

2. Ember és társadalom 

 A másik ember külső és belső jellemzése 

 Baráti kör 

 A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

 Női és férfi szerepek 

 Ünnepek, családi ünnepek 

 Öltözködés, divat 

 Vásárlás, szolgáltatások (posta) 

 Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

3. Környezetünk 

 Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 

 A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

 A városi és a vidéki élet összehasonlítása 

 Növények és állatok a környezetünkben 

 Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet 

megóvásáért? 

 Időjárás 

4. Az iskola 

 Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) 

 Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

 A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 

 Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 

5. A munka világa 

 Diákmunka, nyári munkavállalás 

 Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

6. Életmód 

 Napirend, időbeosztás 

 Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás) 

 Étkezési szokások a családban 
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 Ételek, kedvenc ételek 

 Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 

 Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

 Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

 Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

 Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

 Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

 Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 

 Kulturális események 

8. Utazás, turizmus 

 A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 

 Nyaralás itthon, illetve külföldön 

 Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

 Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 

9. Tudomány és technika 

 Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

 A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

10. Gazdaság 

 Családi gazdálkodás 

 A pénz szerepe a mindennapokban 

 Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) 

 

Az informatika középszintű érettségi vizsga témakörei 

Az informatika középszintű érettségi vizsga témakörei 

1. Információs társadalom 

1.1. A kommunikáció 

A kommunikáció általános modellje, információs és kommunikációs technológiák és rendszerek 

1.2. Információ és társadalom 

Az informatika fejlődéstörténete, a modern információs társadalom jellemzői, informatika és 

etika, jogi ismeretek 

 

2. Informatikai alapismeretek - hardver 

2.1. Jelátalakítás és kódolás 
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Analóg és digitális jelek, adat és az adatmennyiség, bináris számábrázolás, logikai műveletek, 

bináris karakterábrázolás, bináris kép- és színkódolás, kép és hang digitalizálás, tömörített 

adattárolás 

2.2. A számítógép felépítése 

A Neumann-elvű számítógépek, a számítógép főbb részei és jellemzői, a perifériák típusai és főbb 

jellemzőik, a számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése, hálózatok 

2.3. Munkavédelem és ergonómia 

 

3. Informatikai alapismeretek - szoftver 

3.1. Az operációs rendszer és főbb feladatai 

Az operációs rendszerek részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete, 

háttértárak kezelése, tömörítés, adatvédelem, adatbiztonság, kártevők, vírusvédelem, A 

hálózatok alapvető szolgáltatásai 

 

4. Szövegszerkesztés 

4.1. Szövegszerkesztő használata 

Dokumentum megnyitása, mentése, szövegbevitel, szövegjavítás,  

4.2. Szövegjavítási funkciók 

Keresés és csere, kijelölés, másolás, mozgatás, törlés, nyelvi segédeszközök 

4.3. Szövegszerkesztési alapok 

A dokumentum egységei, karakterformázás, bekezdésformázás, szakaszformázás, stílusok 

4.4. Táblázatok és objektumok a szövegben 

Táblázatkészítés a szövegszerkesztővel, körlevélkészítés, képek és alakzatok beillesztése, 

tartalomjegyzék 

 

5. Táblázatkezelés 

5.1. A táblázatkezelő használata 

Táblázat megnyitása, mentése, adatok bevitele, javítása 

5.2. A táblázat szerkezete 

Cella, oszlop, sor, tartomány, munkalap 

5.3. Adatok a táblázatokban 
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Cella tartalma, számformátumok, adatok rendezése, kigyűjtése, a cellahivatkozások használata, 

képletek szerkesztése, függvények alkalmazása 

5.4. Táblázatformázás 

Karakter- és cellaformázások, sor-, oszlop, tartománybeálltások, oldalbeállítások 

5.5. Diagramok és egyéb objektumok 

 

6. Adatbázis-kezelés 

6.1. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai 

6.2. Az adatbázis szerkezete és kialakítása 

Az adatbázis-kezelés alapműveletei, adattípusok, adatok módosítása, törlése, adattáblák közötti 

kapcsolatok 

6.3. Alapvető adatbázis-kezelési műveletek 

Lekérdezések, számítások végzése 

6.4. Képernyő és nyomtatási formátumok 

Űrlapok és jelentések használata 

 

7. Információs hálózati szolgáltatások 

7.1. Kommunikáció az Interneten 

Elektronikus levelezési rendszer használata, állományok átvitele, web-szolgáltatás, 

keresőrendszerek, az internet veszélyforrásai 

7.2. Weblap készítés 

Hálózati dokumentumok szerkezete, weblap készítése weblap-szerkesztővel, formázási 

lehetőségek 

 

8. Prezentáció és grafika 

8.1. Prezentáció 

Adatok bevitele és módosítása, prezentáció elkészítése és formázása 

8.2. Grafika 

Megnyitás, mentés, beszúrás, elemi alakzatok megrajzolása, módosítása, képek feldolgozása, 

formázása 
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9. Könyvtárhasználat 

9.1. Könyvtárak 

A könyvtár fogalma, könyvtártípusok, könyvtári szolgáltatások 

9.2. Információ-keresés 

Információ-keresés, Információ-keresési stratégiák 

9.3. Forráshasználat 

Dokumentum-használat, kézikönyv-használat, forráskiválasztás, forrásjelölés 

A szóbeli vizsga követelményei: 

(a többi téma elsajátításának mérése a gyakorlati vizsgán történik) 

1.1 A kommunikáció 

1.2 Információ és társadalom 

2.1 Jelátalakítás és kódolás 

2.2 A számítógép felépítése 

2.3 Munkavédelem és ergonómia 

3.1 Az operációs rendszer és főbb feladatai 

7.1 Kommunikáció az interneten 

9.1 Könyvtárak 

9.2 Információ-keresés 

9.3 Forráshasználat 

 

A testnevelés középszintű érettségi vizsga témakörei 

A) Elméleti ismeretek 

1. Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar sportsikerek 

2. A harmonikustesti fejlődés 

3. A testmozgás, a sport szerepe az egészséges életmód kialakításában, és a személyiség 

fejlesztésében 

4. A motoros képességek szerepe a teljesítményben 

5. Gimnasztikai ismeretek 

A bemelegítés szerepe és kritériumai. A rendgyakorlatok szerepe a testnevelés órákon. 
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6. Atlétika 

A tanult atlétikai futó, ugró és dobóversenyszámok ismerete és végrehajtásuk lényege. 

7. Torna 

A női és férfi tornaszerek és az azokon végrehajtható alapelemek ismertetése. A legfontosabb 

baleset-megelőző eljárások. Segítségadás gyakorlásnál. 

8. Zenés-táncos mozgásformák 

A zenés-táncos mozgásformák egyikének ismertetése (pl. ritmikus sportgimnasztika, aerobik, 

néptánc stb. 

9. Küzdősportok, önvédelem 

2-2 páros és 1-1 csapat küzdőjáték ismertetése. Egy küzdősport bemutatása, 

alapvetőszabályainak ismertetése. Küzdőjátékok. Alapvető esések, gurulások, tompítások 

jellemzése. 

10. Úszás 

Az úszás jelentősége az ember életében, szerepe az egészségtudatos, aktív életvitelben. Egy 

úszásnem ismertetése. Az úszás higiéniájának ismerete. 

11. Testnevelési és sportjátékok 

Labdaérintéssel, -vezetéssel, -átadással, célfelületre történő továbbítással és az összjátékkal 

kapcsolatos három testnevelési játék ismertetése. Egy választott sportjáték alapvető szabályainak 

valamint alapvető technikai, taktikai elemeinek bemutatása. 

12. Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Egy választott, alternatív, szabadidős, természetben űzhető sportág jellegzetességeinek és 

legfontosabb szabályainak ismertetése (sí, kerékpár, természetjárás, evezés, görkorcsolya stb.)  

 

B) Gyakorlati ismeretek 

1. Gimnasztika 

Lányok: kötélmászás állásból, teljes magasságig mászókulcsolással. A teljes feljutás ideje 

legfeljebb: 10 s. Fiúk: függeszkedés állásból teljes magasságig, legfeljebb: 9,7 s. A szabadon 

összeállított, 48 ütemű szabadgyakorlat bemutatása. 

2. Atlétika 

Egy futó-, egy ugró-és egy dobószám választása kötelező.-60 m-es síkfutás;-2000 m-es síkfutás; 

Távolugrás választott technikával; Magasugrás választott technikával; Súlylökés; Kislabdahajítás. 

Futások 
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Egyik futószám választása kötelező:60 méteres síkfutás térdelőrajttal. Lányok: legfeljebb 9,8 s. 

Fiúk: legfeljebb 8,8 s.2000 méteres síkfutás Lányok: legfeljebb 10:30 perc. Fiúk: legfeljebb 9:30 

perc. 

Ugrások 

A két ugrószámból egy választása kötelező. Az ugrás technikája egyénileg választható. 

Magasugrás Lányok: minimummagasság: 110 cm. Fiúk: minimummagasság: 125 cm. Távolugrás 

Lányok: minimumtávolság: 330 cm. Fiúk: minimumtávolság: 410 cm. 

Dobások 

Egy dobószám szabadon választott technikával történő bemutatása. Kislabdahajítás (Javasolt a 

Magyar Atlétikai Szövetség által rendszeresített új típusú kislabda használata.) Lányok: 

minimumtávolság: 20 m. Fiúk: minimumtávolság: 30 m. Egy dobószám szabadon választott 

technikával történő bemutatása. Kislabdahajítás Lányok: minimumtávolság: 30 m. Fiúk: 

minimumtávolság: 42 m. Súlylökés Lányok. 4 kg-os súlygolyóval; minimumtávolság: 7 m.  

3. Torna 

A talajgyakorlat és a szekrényugrás bemutatása kötelező, és egy további szer kötelezően 

választható. Lányoknál választható: felemáskorlát, gerenda, ritmikus gimnasztika. Fiúknál a szer 

lehet: gyűrű, nyújtó vagy korlát.  

3.1. Talajtorna 

A négy kötelező és egy ajánlott elemből álló, összefüggő talajgyakorlat bemutatása. Kötelező 

elemek: gurulóátfordulás, fejállás, kézállás, mérlegállás. Ajánlott elemek: kézen átfordulás, 

tarkóbillenés, fejen átfordulás, tigrisbukfenc, gurulóátfordulás futólagos kézállásba. 

3.2. Szekrényugrás 

Egy tanult támaszugrás bemutatása (lányok minimum 4 részes, keresztben, fiúk 5 részes, 

hosszában felállított szekrényen). 

3.3. Felemáskorlát 

A három kötelező és egy ajánlott elemből álló, összefüggő gyakorlat bemutatása. Kötelező 

elemek: térdfellendülés, kelepfellendülés a felső karfára, alugrás. Ajánlott elemek: ostorlendület, 

kelepfelhúzódás, malomforgás, kelepforgás. 

3.4. Gerenda 

A négy kötelező és egy ajánlott elemből álló, összefüggő gyakorlat bemutatása. Kötelező elemek: 

járás, felugrás, testfordulat, leugrás. Ajánlott elemek: szökdelések, térdelés és térdelőtámasz, 

fekvőtámasz, hasonfekvés, hanyattfekvés, gurulóátfordulás. 

3.5. Ritmikusgimnasztika 

Különböző elemekből álló szabadgyakorlat zenére történő bemutatása (a gyakorlat ideje: 35–45 

s). Javasolt elemek: érintőjárás, hintalépés, keringőlépés, fordulatok, szökkenő hármaslépés, 
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lebegő- és mérlegállás, lábemelések és lendítések, törzshullámok, ívelt és nyújtott kartartások 

stb. Egy választott kézi szerrel (labda, karika, kötél, szalag, buzogány) 3 elembemutatása. 

3.6. Gyűrű 

A három kötelező és egy ajánlott elemből álló, összefüggő gyakorlat bemutatása. Kötelező 

elemek: zsugor lefüggés, lefüggés, homorított leugrás. Ajánlott elemek: futólagos, lebegőfüggés, 

hátsófüggés, vállátfordulás előre, leterpesztés. 

3.7. Nyújtó 

A három kötelező és egy álló, összefüggő gyakorlat bemutatása. Kötelező elemek: alaplendület, 

kelepforgás, alugrás. Ajánlott elemek: malomfellendülés, térdfellendülés, nyílugrás. 

3.8. Korlát 

A három kötelező és egy ajánlott elemből álló, összefüggő gyakorlat bemutatása. Kötelező 

elemek: alaplendület támaszba vagy felkarfüggésbe, felkarfüggés, pedzés, kanyarlati leugrás. 

Ajánlott elemek: pedzés, billenések, emelések, saslendület, vállállás. 

4. Küzdősportok, önvédelem 

A dzsúdó vagy a birkózás alapelemeinek bemutatása: Dzsúdó alapelemek:–csúsztatott esés 

állásból, esés állásból, dzsúdógurulás; vagy Birkózás alapelemek: dulakodás, hídban forgás, társ 

felemelése háttal felállásból. 

5. Úszás 

50 m megtétele egy választott úszásnemben, szabályos rajttal és fordulóval; 25 m teljesítése egy 

másik választott úszásnemben, szabályos rajttal. 

6. Testnevelési és sportjátékok 

Két sportjáték választása kötelező. 

Kézilabda 

1. Kapura lövés gyorsindítás után a sajátvédővonalról indulva átadás a félpályánál álló társnak, a 

futás közben visszakapott labda vezetése után egykezes beugrásos kapura lövés. 2. Büntetődobás 

egyenlő eloszlásban, a kapu két alsó sarkába elhelyezett zsámolyra.3. Tetszőleges lendületszerzés 

után távolba dobás kézilabdával. 

Kosárlabda 

1. Fektetett dobás félpályáról indulva kétkezes mellső átadás a büntetővonal magasságában az 

oldalvonalnál álló társnak, indulócsel után befutás a kosár felé, a visszakapott labdával leütés 

nélkül fektetett dobás. Jobbkezes végrehajtás.2. Fektetett dobás félpályáról indulva kétkezes 

mellső átadás a büntetővonal magasságában az oldalvonalnál álló társnak, indulócsel után 

befutás a kosár felé, a visszakapott labdával leütés nélkül fektetett dobás. Balkezes végrehajtás.3. 

Büntetődobás választott technikával. 

Labdarúgás 
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1. Labdaemelgetés (dekázás) a földről felvett vagy feldobott labdát váltott lábbal történő 

érintéssel kell levegőben tartani.2. Szlalom labdavezetés -10 m hosszan, öt darab egyenlő 

távolságra letett tömöttlabda (bója) között szlalom labdavezetés oda-vissza, kapura lövés10 

méterről.3. Összetett gyakorlat: félpályáról indulva labdavezetés, rárúgás a kaputól 8-10 méterre 

oldalt elhelyezett, ledöntött ugrószekrény-tetőre, a visszapattanó labda kapura rúgása. 

Röplabda 

1. Kosárérintéssel a labda fej fölé játszása egy 2 m sugarú körben. (A labdát legalább 1,5 m-re a 

fej fölé kell játszani.) 2. Alkarérintéssel a labda fej fölé játszása egy 2 m sugarú körben. (A labdát 

legalább 1 m-re a fej fölé kell játszani.) 3. Nyitások választott technikával a támadóvonal mögé, 

váltott térfélre. 

 

A célnyelvi civilizáció középszintű érettségi vizsga témakörei 

A szaktanár a szóbeli érettségi vizsga tételeit a következő témakörök alapján, a 40/2002. (V. 24.) 

OM rendeletben foglaltaknak megfelelően állítja össze. 

1. A célnyelvi országok földrajza 

2. A célnyelvi országok gazdasága 

3. Politikai berendezkedés 

4. Társadalmi viszonyok 

5. Hagyományok, szokások, életmód 

6. Környezetvédelem 

7. Tömegkommunikáció, média 

8. Sport 

9. Tudományok 

10. Történelmi ismeretek 

11. Irodalmi ismeretek 

12. Művészeti ismeretek 

13. A célnyelvi országok és Magyarország kapcsolata, aktuális jelenségek 

 

A gazdasági ismeretek középszintű érettségi vizsga témakörei 

1. A közgazdaságtan alapfogalmai, főbb kérdései, vizsgálódási módszerei  

  A közgazdaságtan tárgya, elhelyezése a tudományok rendszerében.  

  A közgazdaságtan tudomány részei.  
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  Alap problémája, alapvető kérdései.  

  A gazdasági gondolkodás alapvető elvei.  

  A szűkösség problémája.  

  Főbb gazdasági szereplők jellemzése, helyük a gazdálkodási folyamatban.  

  A gazdasági körforgás.  

  Aktuális kérdések, amelyekre keresik a választ.  

  Vizsgálódási módszereinek lényegi elemei és ezek példákon keresztül történő 

bemutatása. 

2. A piaci mechanizmus alapvető elemei, működése, a piacgazdaság jellemzői 

 A piac fogalma, típusai, a piaci szereplők meghatározása.  

 A kereslet, a keresleti függvény és a kínálat, kínálati függvény értelmezése.  

 Marshall-kereszt segítségével a piaci egyensúly, a túlkereslet és túlkínálat értelmezése.  

 A „láthatatlan kéz” működésének, a piaci önszabályozásnak a bemutatása. 

3. A pénz kialakulása és funkciói  

 A különböző pénztörténeti korszakok bemutatása a munkamegosztás és a csereformák 

fejlődésén keresztül.  

 A pénz funkciók meghatározása, és annak szemléltetése, hogy a különböző pénzformák, 

hogyan töltötték be a pénz szerepkörét.  

 A pénz szerepe a gazdálkodásban.  

 A váltó fogalma, szerepe a bankjegy kialakulásában. 

4. A fogyasztó, mint a gazdaság egyik kulcsszereplője, döntési mechanizmusai, illetve a fogyasztói 

magatartás elemzése  

 A háztartás, mint fogyasztó helye, szerepe a modern gazdaságban.  

 A szűkösség értelmezése a háztartás esetén.  

 A racionalitás értelmezése a fogyasztóra, s ennek modellezése.  

 A szükséglet fogalma, csoportosítása, rangsorolása (preferencia rendszer).  

 Háztartás költségvetésének összeállítása.  

 A háztartás megtakarítása, befektetési szempontjai.  

 A piaci keresleti függvény ábrázolása és jellemzése. 

5. A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők  

 A marketing eszközök hatása a fogyasztói döntésekre.  

 A fogyasztó jogai, fogyasztóvédelem. 
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6. A vállalkozások fogalma, célrendszere, vállalkozási formák  

 A vállalkozó fogalma.  

 Vállalkozói tulajdonságok.  

 A vállalkozások fogalma és céljai.  

 A vállalkozás alapításának, működésének külső és belső feltételei, érintettjei.  

 Vállalkozások csoportosítása különböző szempontok alapján.  

 Vállalkozási formák jellemzése. 

7. A termelés erőforrásai és felhasználási lehetőségeik  

 Termelési tényezők megnevezése, jellemzése.  

 Az erőforrások kíméletes használatának problémaköre.  

 A termelési tényezők szerepe a vállalkozás döntéseiben. 

 A munkamegosztás jelentősége, fejlődése a termelésben.  

 Termelékenységet befolyásoló tényezők.  

 A vállalkozás működése során felmerülő költségek típusai.  

 A termelői racionalitás értelmezése és a profit alakulása.  

 Az idő szerepe és értelmezése a közgazdaságtanban. 

8. Piaci formák és jellemzőik. A racionális vállalkozói magatartás, különböző piaci viszonyok 

között. 

 A piaci formák és jellemzőik.  

 A vállalkozás piaci helyzetének, döntéseinek szerepe az árbevétel alakulásában.  

 A profitorientáció értelmezése.  

 A fedezeti pont jelentősége a vállalkozási döntésekben.  

 A tisztességes piaci magatartás és verseny védelmének állami eszközei és a 

versenyszabályozás. 

9. A vállalat finanszírozása, a vállalkozás működését és vagyoni helyzetét befolyásoló tényezők  

 Az induló tőke, a pótlólagos tőkebefektetések és az eredmény hatása a vállalkozás vagyoni 

helyzetére.  

 A vállalkozás eredményét befolyásoló tényezők.  

 Finanszírozási források: saját forrás, idegen forrás.  

 A tőke ára.  
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 A kereskedelmi bankok ezzel kapcsolatos feladatai.  

 Folyószámla hitelek; Rövid, közép- és hosszú lejáratú bankhitelek.  

 Hitelezéssel kapcsolatos alapfogalmak (kamat, futamidő, fedezet, jelzálog, sajáterő). 

10. A piaci mechanizmus működési zavarai  

 A vállalat működését befolyásoló „külső környezet” főbb összetevői.  

 Az externáliák fogalma, elemzése, hatása a vállalkozás életére, különös tekintettel a 

környezetgazdálkodás jelentőségének növekedésére. 

11. A munka, mint termelési tényező a gazdálkodás folyamatában  

 A munkaerő, mint termelési tényező bemutatása.  

 Az emberi erőforrás helye, szerepe a vállalkozások életében.  

 A munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő kompetenciák.  

 A bérmeghatározó tényezők, a piaci és a nem piaci erők hatása.  

 A szociális párbeszéd a munkáltatók és a munkavállalók között. 

12. A makrogazdaság szereplői és a makrojövedelem keletkezése.  

 A makrogazdaság szereplői és a makrogazdasági körforgás.  

 A nemzetgazdaság kibocsátásának mérésének problémái.  

 Makrogazdasági mutatók értelmezése, számításuk.  

 A háztartások jövedelmének keletkezési forrásai.  

 A jövedelem felhasználása.  

 A háztartások megtakarítási attitűdjei, formái.  

 A megtakarítások szerepe a makrogazdaságban.  

 A fogyasztás, a megtakarítások, a beruházások közötti makrogazdasági összefüggés. 

13. A modern pénz teremtése és a pénzpiac  

 A modern pénz fogalma, a pénzteremtés folyamata, mechanizmusa.  

 Pénzkímélő eszközök használata a gyakorlatban. 

14. A munkapiac és a munkanélküliség problémájának elemzése  

 A munkapiaci szereplők meghatározása, a kereslet és kínálat értelmezése.  

 A munkapiac szemléltetése a keresleti és kínálati függvény segítségével.  

 A munkapiaci helyzetek értelmezése.  
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 A munkanélküliség fogalma, típusai, mérése.  

 Munkanélküliségi ráta értelmezése. 

15. Az állam gazdasági szerepvállalásának megjelenése, oka, fejlődési szakaszai, a gazdasági 

válságok  

 A klasszikus újratermelési ciklus sajátosságainak bemutatása.  

 A modern állam szerepvállalásának közvetlen előzményei.  

 Az állami beavatkozás oka, célja, eszközei. 

16. Költségvetés politika jellemzői  

 A fiskális politika fogalma, a költségvetés felépítése, egyenlege, a deficit finanszírozás 

módjai.  

 A költségvetési politika eszközrendszere, különös tekintettel az adózásra.  

 A költségvetési politika hatásmechanizmusa, veszélyei. 

17. Az infláció és a monetáris gazdaságpolitika jellemzői  

 Az infláció fogalma, mérése, típusai, okai.  

 Infláció hatása a gazdaságra és az egyes gazdasági szereplőkre.  

 A monetáris politika fogalma, céljai.  

 A monetáris szabályozás jegybanki eszközei, működésének mechanizmusa. 

18. A nemzetgazdaság külgazdasági kapcsolatai  

 A kereskedelmi és fizetési mérleg felépítése és a közöttük lévő kapcsolat.  

 A valutakereslet és valutakínálat értelmezése, jellemzése.  

 A különböző valutaárfolyamok.  

 Napjaink valutáinak árfolyam-meghatározása, az EURO jelentősége.  

 Magyarország külgazdasági kapcsolatainak áttekintése. 

19. Aktuális gazdasági problémák és megoldási alternatívák  

 A munkanélküliség és az infláció kezelésének lehetséges módjai.  

 A téma lehetőséget ad néhány aktuális gazdasági probléma megnevezésére (pl.: infláció, 

munkanélküliség, szegénység, fizetési mérleg hiány, eladósodás, fenntartható gazdasági fejlődés 

stb.).  

 Ezek közül valamely probléma hazai megjelenésének, bemutatása. (Például: 

Magyarország európai uniós tagságának hatása a hazai munkaerőpiacra.) 

20. A globalizáció. 
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 A globalizáció fogalma.  

 Napjaink gazdasági együttműködési formáinak bemutatása.  

 Az együttműködésből származó előnyök, problémák.  

 Napjaink nemzetközi gazdasági együttműködésének formái, tendenciái.  

 A fejlett és fejlődő országok helye, szerepe a nemzetközi munkamegosztásban.  

 Az Európai Unió, mint gazdasági integráció. 

 

8. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái 
 

A tanulók teljesítményének mérése és értékelése a szaktanár joga, kötelessége és felelőssége. A 

nevelőtestület döntése alapján a helyi tantervben megjelenő valamennyi tantárgy és modul 

tananyaga számon kérhető és a tanuló tudása érdemjeggyel minősíthető. 

Az értékelés alapelvei 

• A tanulási-tanítási folyamat megfelelő pontjain használjuk az értékelés diagnosztikus, 

szummatív és fejlesztő formáit. 

• Értékeljük a tanulók szaktárgyi tudását, az ismereteinek önálló feladatban, 

szituációkban való alkalmazási készségét, az önálló feladatok elvégzésének 

minőségét. 

• Az értékelés legyen a helyi tantervben tantárgyanként elfogadott elvek alapján 

egységes, folyamatos és rendszeres. 

• Az értékelés legyen objektív, konkrét és tárgyszerű. 

• A tanuló ismerje az értékelés szempontjait és rendszerét. 

• Minősítse a tanár a teljesítményt érdemjeggyel, és értékeljen lehetőség szerint 

szóban és írásban, szövegesen is. 

• Az értékelés segítsen a nevelőtestületnek levonni a következtetéseket a tanítás, 

tanulás folyamatának hatékonyságáról. 

• A teljesítmények szintje alapján legyenek kijelölhetőek a további feladatok. 

Az értékelés módjai 

Szóban: 

• Az új tantárgyaknál a kezdeti időszakban. 

• Órákon részteljesítmények esetén, illetve érdemjegy indoklásánál. 

• A tanulók saját és egymás teljesítményét is értékelhetik. 

Írásban (érdemjeggyel): 
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• A tanuló félévente a heti óraszámával megegyező számú érdemjegyet kap, de minimálisan 

hármat. 

• Az érdemjegyek a témazáró írásbeli dolgozatok, a szóbeli feleletek, csoportos feladatok, 

órai munkák, gyakorlati tevékenységek és az önálló kutatómunkák, éves szintmérések 

tantárgyankénti eredményeit tükrözik. 

• Az év végi osztályzat az évi összteljesítményt értékeli, amely tükrözi a tanuló év közbeni 

fejlődését is. A szaktanár megállapíthatja a kapott jegyek súlyozását (témazáró, házi feladat, 

szóbeli felelet, stb.), amely szerint a digitális napló a jegyek számtani átlagát kiszámítja. A félévi 

és az év végi osztályzat nem térhet el jelentősen a kerekítés szabályai szerinti értéktől. 

 

Osztályzatok 

• Jeles /5/ A tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a 

tananyagot és azt alkalmazni képes. Pontosan definiál, tud a témáról szabadon, önállóan 

beszámolni és érvelni. Lényeget érintő kérdéseket tud feltenni. 

• Jó /4/ A tantervi követelményeknek eleget tesz, tudását képes kifejteni, kevés és 

jelentéktelen hibával, a tananyag alkalmazásában csak apróbb bizonytalanságai vannak. 

• Közepes /3/ A tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával, eleget tesz, tanári 

segítségre, javításra többször rászorul. Ismeretei felszínesek, kevésbé tud önállóan dolgozni, 

magát kifejezni. Segítséggel képes megoldani feladatát. 

• Elégséges /2/ A tantervi követelményeknek súlyos hiányosságokkal tesz csak eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. Gyakorlatban 

képtelen önálló feladatvégzésre. 

• Elégtelen /1/ A tantervi követelményeknek, nevelői útbaigazításokkal sem tud eleget 

tenni. A minimumot sem tudja. 

 

Az egy-egy tantárgyból kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulót a szaktanár félévkor és év végen 

dicséretben részesíti. A dicséretet a tanügyi dokumentumokba a következő záradékkal jegyezzük 

be: 

„… tantárgyból dicséretben részesült.” 

Azt a tanulót, akinek a tanulmányi átlaga félévkor, illetve év végén legalább 4,75, és valamennyi 

osztályzata legalább jó, az osztályozó konferencia az osztályfőnök javaslatára általános 

dicséretben részesíti. Az általános dicséretet a tanügyi dokumentumokba a következő záradékkal 

jegyezzük be: 

„Kiemelkedő tanulmányi eredményéért dicséretben részesült.” 
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Az írásbeli számonkérés rendje és elvei 

Az egyes tantárgyak tartalmaihoz igazodva minden nagyobb egységet témazáró dolgozattal 

zárunk le. A témazáróról a dolgozatírás előtt legalább öt tanítási nappal értesül a tanuló a digitális 

naplón keresztül. Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. 

A tanuló bármilyen írásbeli munkáját a tanár 14 tanítási napon belül értékeli és érdemjeggyel 

minősíti. Amennyiben a tanuló 14 tanítási napon belül nem kapja meg a dolgozatát, dönthet, hogy 

kéri-e a jegyet. Az érdemjegy meghatározásán túl az értékelés személyre szabott szóbeli 

elismerést, kritikát és tanácsot is tartalmazhat. 

 

Nyelvi mérés 

Nyelvi mérésen vesznek részt a tanulók 

• 9.ny 9.kny évfolyam végén: tagozatos nyelvből írásban (4 rész), az érettségi 

feladattípusoknak megfelelően; a beszédkészséget a diákok bemutató előadása 

alapján mérjük, formái: dramatizált jelenetek, nyelvi szituációk, számítógépes 

prezentáció 

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

- A házi feladat adásának szempontjai 

 

A 9-10. évfolyamokon a házi feladatok szolgálják az ismeretek elmélyítését, biztos rögzítését, 

ezért a feladatok adásánál a tantárgyak jellegét figyelembe véve törekedni kell a 

• sokszínűségre, 

• a rögződést segítő gyakoroltatásra, 

• a logikai gondolkodás fejlesztésére, 

• a gyakorlatiasságra, a tudásanyagot a mindennapi életbe, a gyakorlatba való 

beépítésre. 

 

A felsőbb évfolyamokon a házi feladatok adásának célja 

• a tudásanyag rendszerezése, elmélyítése, 

• az érettségi szemléletének megfelelő felkészítés, 

• egyénre szabott feladatadás. 

 

A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre. Több témát átfogó házi dolgozat vagy önálló 

gyűjtőmunkát igénylő feladat elkészítésére megfelelő időt kell biztosítani a tanuló számára. 
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9. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 
 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket, a digitális kultúrát, valamint a 11-12. 

évfolyamon a matematikát. A két tanítási nyelvű osztályokban emellett csoportbontásban 

történik minden célnyelven tanított tantárgy oktatása. 

A 9.NY és 9.KNY osztályokban, amennyiben az egész osztály ugyanazt az első idegen nyelvet 

tanulja, a csoportokat osztályonként, a tanulók idegen nyelvi tudásszintje szerint alakítjuk ki. 

Ezekben az osztályokban a 9. évfolyamba lépéskor az osztályfőnök és a szaktanárok véleménye 

alapján, pedagógiai szempontok figyelembevételével módosítjuk a tanulók csoportbeosztását. 

Az első idegen nyelv szerint kialakított csoportbontást alkalmazzuk a matematika, a digitális 

kultúra és a célnyelven tanított tantárgyak esetében is. 

A második idegen nyelvi csoportokat évfolyamonként, a tanulók idegen nyelvi tudásszintje szerint 

alakítjuk ki. 

A testnevelés órákat lehetőség szerint nemek szerinti bontásban tartjuk. 

Az egyéb foglalkozásokat a tanulók igényeinek, érdeklődésének, illetve az iskola lehetőségeinek 

megfelelően szervezzük meg. 

A mindenkori költségvetési és támogatási lehetőségek figyelembevételével intézményünk a korai 

iskolaelhagyás és a lemorzsolódás megelőzése érdekében tanulócsoportos foglalkozásokat 

szervez. A foglalkozások az alábbi szempontból veszélyeztetett tanulók számára kerülnek 

megszervezésre: 

• szociális szempontból a hátrányos helyzetű (HH) és a halmozottan hátrányos helyzetű 

(HHH), valamint a sérülékeny társadalmi csoportokból származó diákok számára, 

• nevelési szempontból a sajátos nevelési igényű (SNI), illetve a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulók számára, 

• tanulmányi teljesítmény, előrehaladás, illetve tanuláshoz való viszony szempontjából az 

alacsony kompetenciamérési eredmények, romló vagy alacsony tantárgyi átlageredmények, 

illetve bukás, évismétlés területén érintett tanulók számára, 

• további veszélyeztető tényezők alapján az iskolától és a tanulástól elidegenedett tanulók 

számára, igazolatlan hiányzások magas száma, szorgalom-, illetve magatartásproblémák, iskolai 

kudarcok területén érintett tanulók számára, 

• haladási fázis alapján hátránykompenzációra szoruló tanulók és a tehetséggondozásra 

érdemes diákok számára. 
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9. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programok, tevékenységek,  
 

Egészségnevelés  

Lásd egészségfejlesztési program. 

 

A környezeti nevelés alapelvei, céljai  

• Fontosnak tartjuk a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 

kialakítását.  

• Az ember – természet kapcsolat bemutatásával erősítjük a környezet- és 

egészségtudatos magatartás fejlődését.  

• A környezeti nevelés tartalma a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének 

biztosítására irányul.  

• A tanulóknak ismerniük és becsülniük kell a biológiai és társadalmi sokféleséget.  

• A környezeti nevelés megalapozza a fiatalok társadalmi-természeti felelősségét, 

környezeti erkölcsét.  

• A környezeti nevelés kiterjed a személyes és a közös felelősségtudat kialakítására.  

• A környezeti nevelés legfontosabb értéktartalmai hangsúlyosan erkölcsi – etikai 

irányultságúak, így attitűdöket és szokásokat formálnak.  

  

Célunk, hogy tanítványaink környezettudatos állampolgárrá váljanak.  

  

Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani, illetve fejleszteni kell:  

• a környezettudatos életvitelt,  

• a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást,  

• a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség tiszteletét,  

• a toleráns és segítő magatartást,  

• a rendszerszemléletet,  

• a globális összefüggések megértését,  

• a célok eléréséhez szükséges készségeket.  

  

AZ ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉS SZEMLÉLETE, FELADATAI  

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtésére irányul. Ez az élet minden 

színterén tapasztalható: a gazdaságban, a szociális szférában, az ökológiai és politikai területeken. 

A fenntarthatóság kialakítását az oktatásban kell elkezdeni. Meg kell alapozni a diákok 

felelősségtudatát, formálni kell értéktudatukat, együttműködési készségüket.  
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Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgy tanítása során és minden iskolán kívüli 

programon törekszünk arra, hogy diákjaink egységes egészként lássák a természetet, és benne az 

embert. Tanórán, nyári programokon, táborokban, kirándulásokon megismertetjük diákjainkkal a 

természetet, gyakoroltatjuk az egyszerű, komplex természetvizsgálatokat.  

  

Az iskola legfontosabb feladatai a környezeti nevelés területén:  

• az örökös ÖKOISKOLA cím megtartása  

• az iskola dolgozói (vezetőség, tanári kar, technikai személyzet) tudatában vannak a 

fenntarthatóság fontosságának, és ezt a szempontot mindennapi munkájuk során 

érvényesítik  

• az új környezeti nevelési irodalom feldolgozásán alapuló foglalkozások és témanapok 

szervezése  

• tantestületi továbbképzések szervezése, a környezeti nevelés módszereinek 

bemutatása  

• a tanórán szerzett ismeretek összekapcsolása az élet valós problémáival, az 

összefüggések megláttatása, válaszok keresése  

• az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása a tanulókban  

• a környezeti értékek megláttatása a tanulók szűkebb környezetében, a 

hagyományápolás igényének kialakítása  

• annak beláttatása, hogy az ember történelme során nemcsak szembefordult a 

környezetével, hanem harmonikus együttélésre is képes volt, így alakult ki az 

organikus kultúra  

• a környezetvédelmet, a munkavédelmet és a munkaszervezést összekapcsoló 

szemléletmód kialakítása  

• legyen a tanulók számára természetes a takarékos anyag-, víz- és energiafelhasználás 

tekintettel az erőforrások megújuló képességére is, valamint a szelektív 

hulladékgyűjtés  

Az adott tanév céljait és feladatait, az alkalmazott módszereket és a felelősök nevét az iskolai és 

munkaközösségi munkatervek tartalmazzák.  

  

TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KERETEK  

Tanórai keretek  

• tantárgyakba építve  

• osztályfőnöki órák  

• projektoktatás 

  

Az egyes tantárgyak lehetőségei  
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A tanórákon kitérünk a tananyag környezetvédelmi vonatkozásaira. Az óra jellege határozza meg, 

hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel 

kapcsolatos változások, amelyekről a diákoknak már vannak előzetes ismereteik. Különböző 

interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló 

ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is 

alkalmazzuk.  

  

Az osztályfőnöki munka és a környezeti nevelés  

Az osztályfőnök személyisége, közösségformáló szerepe, személyiség-fejlesztő munkája 

meghatározó a környezeti nevelés szempontjából. Ő hangolja össze az egyes tantárgyak 

hagyományos órakeretein kívül szervezett tevékenységeket.  

Az osztályfőnöki órák környezeti neveléshez kötődő témái:  

• 9. évfolyamon: az életvezetés, szokások a családban  

• 10. évfolyamon: értékrend kialakítása, a környezet és az egészséges életmód 

kapcsolata  

• 11. évfolyamon: a média, ezen belül az iskolai média szerepe, hatása  

• 12. évfolyamon: felelős viselkedés kialakítása  

• Hogyan gyakoroljuk környezeti jogainkat? Megoldási javaslatok keresése, szituációs 

játékok, országos és helyi környezetvédelmi szervezetek megismertetése  

  

Tanórán kívüli tevékenységek  

• Iskolánk névadója, Hunfalvy János sírját továbbra is gondozzák a diákok.  

• Táborok és kirándulások  

• A jeles napokról megemlékezünk témanapok, előadások szervezésével és plakátokon 

(Föld napja, Víz napja, Környezetvédelmi Világnap).  

• Iskolai, illetve nemzetközi projektekbe is bevonjuk a környezeti nevelés elemeit.  

• „Zöld iskola” – diákjaink a füvesítés és fák ültetése után tovább gondozzák, szépítik az 

iskolaudvart, valamint ápolják az épületben lévő növényeket.  

• Az iskola honlapján diákjaink a környezetvédelemmel foglalkozó témákkal is 

jelentkeznek.  

• Látogatások múzeumokban, állatkertben, botanikus kertben, nemzeti parkokban 

Részt veszünk környezetvédelmi pályázatokon.  

  

ERŐFORRÁSOK  

Környezeti nevelési munkánk eredményességéhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet 

résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot 

alakítsanak ki.  
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Iskolán belüli együttműködés:  

A környezeti nevelés a tanulók, a tanárok, a szülők és a nem oktató munkakörben 

foglalkoztatottak együttműködésével valósul meg. Fontos a szülői ház és az iskola harmonikus 

együttműködése, hogy a szülők erősítsék gyermekük környezettudatos magatartását. Az iskola 

adminisztratív és technikai alkalmazottai munkájukkal aktív részesei a környezeti nevelési 

programoknak. Célunk, hogy csökkentsék a felesleges papírfelhasználást, hogy takarítás során 

környezetkímélő, egészségre nem ártalmas tisztítószereket használjanak.  

Az iskolaorvos, védőnő pl. a környezeti ártalmakról szóló előadások, foglalkozások tartásával 

segíthetnek.   

Iskolán kívüli együttműködés:  

A tanórai és tanórán kívüli programokat színesítheti és tartalmasabbá teheti különböző 

intézmények meglátogatása. Fontos a kapcsolattartás a környezetvédelem területén működő 

szervezetekkel, valamint más ÖKO iskolákkal.  

  

Tárgyi és anyagi erőforrások: a témához kapcsolódó könyvek, filmek, digitális anyagok  

  

FOGYASZTÓVÉDELMI PROGRAM  

A fogyasztóvédelmi oktatás célja: a fogyasztói kultúra fejlesztése és a tudatos, kritikus fogyasztói 

magatartás kialakítása és fejlesztése.  

  

Fejlesztési követelmények  

Értsék meg és a mindennapi életben fogyasztóként is tudatosan alkalmazzák a tanulók a 

fenntartható fogyasztás fogalmát.  

Kapcsolódjon össze az egészségfejlesztésben és környezeti nevelés során elsajátított egészséges 

életmód, valamint fenntartható fejlődés ismeretköre a fenntartható fogyasztás fogalmával.  

  

Ennek érdekében a tanulók kapjanak ismereteket  

• a fogyasztóvédelem hatályos szabályozásáról,  

• a tudatos, kritikus fogyasztói magatartásról,  

• az ökológiai fogyasztóvédelemről, a fenntartható fogyasztásról, • a preventív 

(megelőző) fogyasztóvédelemről, a piacról, a marketingről, a reklámról.  

  

Az ismeretek elsajátítására, tudatosítására felhasználható keretek  



67 
 

Az iskola képzési rendszerében a fogyasztóvédelemmel összefüggő ismeretek már a 9. 

évfolyamtól megjelennek a szakmai alapozó tantárgyak tananyagában. Miközben tanulóink 

elsajátítják a gazdálkodási ismeretek, a közgazdaságtan, a marketing fogalomrendszerét, a 

tanórákon lehetővé válik a fogyasztóvédelmi program egyes elemeinek mindennapi élethez való 

kapcsolása is.  

A szaktárgyakhoz és a fogyasztóvédelemhez egyaránt kapcsolódó házi dolgozatok és tanulmányi 

versenyek segítik a program megvalósulását.  

Tanulóink iskolán kívüli helyszíneken is tapasztalatokat szerezhetnek a fogyasztói magatartás 

különböző formáiról és a gazdasági élet fogyasztást befolyásoló tényezőiről.  

 

 

10. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, veszélynek 

vannak kitéve. Ezért iskolánk kiemelt feladatának tartja a szociálisan hátrányos körülmények 

között élő tanulók problémáinak kezelését, a tanulók veszélyeztetettségének megelőzését, illetve 

megszüntetését. E feladatokat az alábbiakban határozzuk meg:  

• Szociometriai felméréseket készítünk a tanulók valódi körülményeiről a személyiségi 

jogok messzemenő figyelembevételével.  

• A rossz anyagi helyzetben levő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

diákok segítésének formái:  

• ingyenes tankönyvellátás biztosítása a jogszabályok által meghatározott módon,  

• tanulmányi kirándulások anyagi támogatása,  

• kedvezményes ebéd biztosítása,  

• javaslat tétele rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósítására.  

• Mentálisan sérült tanulók esetén pszichológus tanácsának kikérése, munkájának 

igénybevétele.  

• A tanulók jogainak fokozott védelme.  

• Az életmódprogram keretében rendszeres felvilágosító munka végzése az 

osztályfőnök, a szaktanárok és a védőnő segítségével (drog, alkohol, dohányzás).  

• Törekszünk arra, hogy minél több oktató szerezzen alapos ismereteket a sikeres 

kábítószer-ellenes program megvalósításához.  

• Rendszeres kapcsolattartás a tanulók szüleivel.  

• A veszélyeztetett, illetőleg hátrányos helyzetű tanulók helyzetének figyelemmel 

kísérése.  

  

A fenti feladatok összefogását az of. munkaközösség vezetője végzi, aki folyamatosan kapcsolatot 

tart a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi 

rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. 
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11. A tanuló jutalmazásával összefüggő szabályok 
A tanulót a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért az intézmény házirendjében foglaltak szerint 

jutalmazni kell.  

Az iskola jutalomban részesíti azt a tanulót,   

• aki példamutató magatartást tanúsít,   

• vagy képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,   

• vagy az osztálya, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,   

• vagy iskolai, illetve iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön vesz részt,   

• vagy bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének magőrzéséhez és 

növeléséhez.  

  

A jutalmazás történhet írásban, szóban, illetve oklevél, könyvjutalom formájában.  

Dicséret a tanév folyamán bármikor adható, de a tanév során rendezett iskolai versenyek 

díjazottjainak az oklevelet a Hunfalvy nap alkalmából az igazgató, vagy megbízásából a tantestület 

egy tagja adja át.  

Az egész tanév során nyújtott kiemelkedő tanulmányi teljesítményért az osztályfőnök javaslatára 

az osztályozó konferencia oklevelet és könyvjutalmat ítélhet meg.  

A középiskolai tanulmányok alatt nyújtott kiváló tanulmányi eredményt és kiemelkedő közösségi 

munkát a tantestület Hunfalvy Plakettel jutalmazza.  

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése az osztályfőnök, a tanulók és az osztályban 

tanító szaktanárok közös feladata. Ezt a feladatot egységes szempontrendszer szerint végzik. Az 

osztályfőnök javaslatot tesz az egyes tanulók magatartás- és szorgalomjegyére, melyet a 

szaktanárok észrevételeinek figyelembevételével véglegesítenek az osztályozó konferencián.  

A dicséreteket a magatartás és szorgalom jegy kialakításánál figyelembe vesszük.  

 

A magatartás érdemjegy feltételei  

Magatartás  Példás (5)  Jó (4)  Változó (3)  Rossz (2)  

Aktivitás a 
közösségi 
munkában, 
példamutatás  

igen jó, 
nagyfokú  

közepes  gyenge  negatív vagy 
romboló  

Hatása a közösségre  pozitív  befolyást nem  
gyakorol  

nem árt  negatív  
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Viselkedés, 
hangnem  

kifogástalan  kívánnivalót 
hagy maga 
után  

udvariatlan, 
nyegle  

durva, 
goromba  

Fegyelmezettség  nagyfokú  megfelelő  gyenge  elégtelen  

Fegyelmező 
intézkedés  

legfeljebb egy 
igazolatlan órája 
van (és ezért 1 
osztályfőnöki 
figyelmeztetőt 
kapott)  

Legfeljebb egy 
osztályfőnöki 
intője van vagy 
legfeljebb 5 
igazolatlan 
órája  

Legfeljebb egy 
igazgató 
figyelmeztetője 
van   

Van igazgatói 
intője vagy 
annál nagyobb 
büntetési 
fokozata   

 

 

 

 

A szorgalom érdemjegy feltételei  

Szorgalom  Példás (5)  Jó (4)  Változó (3)  Hanyag (2)  

Tanulmányi munkája  igényes, 
céltudatos  

figyelmes  ingadozó, 
fegyelmezetlen  

hanyag 
érdektelen  

Munkavégzés: órára 
készülés, házi feladat, 
óraközi munka  

kitartó, pontos, 
mindent elvégez  

ösztönzés re 
dolgozik  

rendszertelen, 
önállótlan  

megbízhatatlan, 
feladatait nem  
végzi el  

Közösségi 
feladatvállalás  

sok  kevés  ritka  nincs  

 

A tanulókat a Szkt rendelkezései alapján tanulmányi ösztöndíj illeti meg.  

 

 

12. Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítéshez az emelt szintű 

oktatásban alkalmazott fejlesztési feladatokat és követelményeket a közismereti 

kerettanterv és az érettségi vizsga általános és részletes követelményei alapján 
 

Matematika 

1.1 Halmazok 

1.1.1 Halmazműveletek 

1.1.2 Számosság, részhalmazok 

1.2 Matematikai logika 
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1.2.1 Fogalmak, tételek és bizonyítások a matematikában 

1.3 Kombinatorika 

1.4 Gráfok 

 

2.1 Alapműveletek 

2.2 A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

2.2.1 Oszthatóság 

2.2.2 Számrendszerek 

2.3 Racionális és irracionális számok 

2.4 Valós számok 

2.5 Hatvány, gyök, logaritmus 

2.6 Betűkifejezések 

2.6.1 Nevezetes azonosságok 

2.7 Arányosság 

2.7.1 Százalékszámítás 

2.8 Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek 

2.8.1 Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek 

 Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek 

 Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek 

 Magasabb fokú egyenletek 

 Négyzetgyökös egyenletek 

2.8.2 Nem algebrai egyenletek 

 Abszolútértékes egyenletek 

 Exponenciális és logaritmusos egyenletek 

 Trigonometrikus egyenletek 

2.8.3 Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek 

2.9 Középértékek, egyenlőtlenségek 

 

3.1 A függvény 

3.2 Egyváltozós valós függvények 

3.2.1 A függvények grafikonja, függvénytranszformációk 

3.2.2 A függvények jellemzése 
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3.3 Sorozatok 

3.3.1 Számtani és mértani sorozatok 

3.3.2 Végtelen mértani sor 

3.3.3 Kamatos kamat, járadékszámítás 

3.4. Az egyváltozós valós függvények analízisének elemei 

3.4.1 Határérték, folytonosság 

3.4.2 Differenciálszámítás 

3.4.3 Integrálszámítás 

 

4.1 Elemi geometria 

4.1.1 Térelemek 

4.1.2 A távolságfogalom segítségével definiált ponthalmazok 

4.2 Geometriai transzformációk 

4.2.1 Egybevágósági transzformációk 

4.2.2 Hasonlósági transzformációk 

4.2.3 Egyéb transzformációk, merőleges vetítés 

4.3 Síkbeli és térbeli alakzatok  

4.3.1 Síkbeli alakzatok 

Háromszögek 

 Négyszögek  

 Sokszögek 

Kör 

4.3.2 Térbeli alakzatok 

4.4 Vektorok síkban és térben 

4.5 Trigonometria 

4.6 Koordinátageometria  

4.6.1 Pontok, vektorok  

4.6.2 Egyenes  

4.6.3 Kör  

4.6.4 Parabola  

4.7 Kerület, terület  

4.8 Felszín, térfogat 
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5.1 Leíró statisztika 

5.1.1 Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai 

5.1.2 Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók 

5.2 A valószínűség-számítás elemei 

  

  

Történelem 

Emelt szinten a középszintű követelmények ismerete is elvárás. 

 

1. Az ókor és kultúrája 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

1.1. Poliszok ókori Hellászban Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században.   

1.2. Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában Julius Caesar egyeduralmi kísérlete.

 Octavianus hatalomra jutása és a principátus Augustus idején. 

1.3. Az európai kultúra alapjai A görög-római hitvilág. 

Az antikvitás kiemelkedő kulturális emlékei.  

A zsidó vallás fő jellemzői. 

A kereszténység kialakulása és főbb tanításai. Az ókori keleti civilizációk vallási és kulturális 

jellemzői.  

A görög filozófia kimagasló képviselői (Platón, Arisztotelész).  

A kereszténység államvallássá válása. 

2. A középkor 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

2.1. Nyugat-Európa a kora középkorban A hűbériség és a jobbágyság jellemzői.  

Az uradalom és a mezőgazdasági technika. A Frank Birodalom történetének főbb állomásai. 

2.2. A középkori egyház A nyugati és a keleti kereszténység főbb jellemzői. 
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Hitélet és vallások (pl. keresztény, zsidó) – együttműködés és konfliktusok. A legfontosabb 

szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, kolduló rendek).  

2.3. Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában A középkori város és a céhes ipar. A 

rendi állam kialakulása és működése Angliában és Franciaországban. 

2.4. Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. 

 Az Oszmán Birodalom kialakulása és főbb jellemzői. 

2.5 A középkor kultúrája A román és gótikus építészet; a reneszánsz kultúra.

 Művelődés és írásbeliség a középkorban. 

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

3.1. A magyar nép története az államalapításig A magyar nép eredete, vándorlása és a 

honfoglalás. A honfoglaló magyarság életmódja. 

3.2. Az államalapítás és az Az Árpád-házi uralkodók kora Géza fejedelemsége és I. (Szent) István 

államszervező tevékenysége.  

A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején. Az új rend megszilárdulása Szent 

László és Könyves Kálmán idején.  

Az Aranybulla.  

3.3. Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora A középkori magyar állam megerősödése I. 

Károly idején. I. (Nagy) Lajos törvényei és az Anjou-kori társadalom.  

Zsigmond király külpolitikája. 

3.4. A Hunyadiak Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája. Hunyadi János törökellenes 

harcai. 

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789) 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

4.1. A földrajzi felfedezések és következményei A földrajzi felfedezések és a kapitalista 

gazdaság jellemzői. A 16-17. századi gyarmatosítás és a világgazdaság kialakulása. 

4.2. Reformáció és katolikus megújulás A lutheri és kálvini reformáció.  

A katolikus megújulás.  

A barokk stílus jellemzői.  

4.3. Alkotmányosság és abszolutizmus a 17-18. században Az alkotmányos monarchia jellemzői 

Angliában. A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában.  
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4.4. A felvilágosodás kora A felvilágosodás eszmerendszere és főbb képviselői források 

alapján. Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya. 

4.5. Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. században   Nagyhatalmi konfliktusok a 17-18. 

században (harmincéves háború, spanyol örökösödési háború, osztrák örökösödési háború, 

hétéves háború). 

5. Magyarország a kora újkorban (1490-1790) 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

5.1. Az ország három részre szakadása és az országrészek berendezkedése A mohácsi vész 

és az ország három részre szakadása.  

A várháborúk (1541-1568). A három országrész berendezkedése. 

5.2. Az Erdélyi Fejedelemség virágkora Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete. 

A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai. Bethlen Gábor fejedelemsége 

5.3. A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc A Rákóczi-szabadságharc okai, főbb 

eseményei és eredményei. Zrínyi Miklós tevékenysége és a török kiűzése Magyarországról. 

5.4. Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban Demográfiai és etnikai változások a 18. 

században.  

Mária Terézia és II. József reformjai.  

5.5. Művelődés, egyházak, iskolák   Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon. 

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914) 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

6.1. A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk Az Emberi és polgári jogok 

nyilatkozatának alapkérdései.  A napóleoni háborúk fordulópontjai. 

A nagyhatalmi együttműködés céljai és rendszere a bécsi kongresszus nyomán. 

6.2. A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések Európában A korszak főbb 

eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) jellemzői. 

 Az egységes Németország létrejötte és nagyhatalommá válása. 

6.3. Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért A szövetségi rendszerek kialakulása.

 Gyarmatok és gyarmattartók a 19. század közepétől az első világháborúig. 

6.4. Az ipari forradalom hullámai és hatásai Az ipari forradalmak legjelentősebb területei 

(könnyűipar, nehézipar, közlekedés), néhány találmánya és a gyáripar kezdetei.  Az ipari 

forradalmak társadalmi hatásai (demográfia, életmód, nők helyzete) 
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7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914) 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

7.1. A reformkor  A reformkor fő kérdései, Széchenyi és Kossuth reformprogramja. A 

nemzeti eszme a reformkorban. 

A rendi országgyűlés és a megyerendszer működése.  

7.2. Forradalom és szabadságharc A pesti forradalom eseményei, az áprilisi törvények. 

A szabadságharc főbb katonai és politikai eseményei. Népek, nemzetiségek (pl.: németek, 

zsidók, szlávok) szerepe a forradalom és szabadságharc eseményeiben. 

7.3. A kiegyezés és a dualizmus A kiegyezéshez vezető út. 

A kiegyezés tartalma és értékelése. A polgári állam kiépülése Magyarországon (közigazgatás, 

közegészségügy, iskolahálózat).  

7.4. Társadalmi és gazdasági változások a dualizmus korában Gazdasági változások a 

dualizmus korában. 

A magyar polgárosodás társadalmi, gazdasági jellegzetességei, sajátosságai. 

Népek, nemzetiségek (pl.: zsidók, németek) szerepe a modernizációban. 

Etnikai viszonyok és a nemzetiségi kérdés a dualizmus korában.  Budapest világvárossá 

fejlődése.  

Társadalmi és életmódbeli változások a dualizmus korában.  

Egyenlőség és emancipáció. 

8. A világháborúk kora (1914-1945) 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

8.1. Az első világháború és következményei Az első világháború (hadviselők, frontok, a háború 

jellege). Az első világháborút lezáró békerendszer.   

8.2. Gazdaság, társadalom és életmód   Életmód és mindennapok a 20. század első 

felében. A világgazdasági válság és a New Deal.  

8.3. A fasizmus és a nemzetiszocializmus A náci Németország legfőbb jellemzői. Az olasz 

fasizmus jellemzői.  

8.4. A kommunista diktatúra A kommunista ideológia és a sztálini diktatúra a Szovjetunióban.   

8.5. A második világháború A világháború előzményei, kitörése és jellemzői.  

A holokauszt. A második világháború főbb hadi és diplomáciai eseményei. 
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9. Magyarország a világháborúk korában (1914-1945) 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

9.1. Az első világháború és következményei Magyarországon A trianoni békediktátum és 

következményei. Magyarország az első világháborúban.  

Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság.  

9.2. A Horthy-korszak Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései. 

A magyar külpolitika a két világháború között. 

A politikai rendszer főbb jellemzői. 

Társadalmi, gazdasági, ideológiai kérdések. A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 

1930-as években. 

9.3. Művelődési viszonyok és társadalom Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-

harmincas években. 

Az antiszemitizmus megjelenési formái és a „zsidókérdés” Magyarországon. A klebelsbergi 

oktatás- és kultúrpolitika. 

9.4. Magyarország a második világháborúban Magyarország háborúba lépése és részvétele 

a Szovjetunió elleni harcokban. 

Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel.  

A holokauszt Magyarországon. Magyarország a náci birodalom árnyékában. 

A területi revízió lépései. 

Kállay Miklós miniszterelnöksége. 

10. A jelenkor (1945-től napjainkig) 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

10.1. A kétpólusú világ kialakulása A keleti és a nyugati blokk főbb politikai, gazdasági, 

társadalmi jellemzői, a hidegháborús szembenállás jellemzői. 

Az ENSZ létrejötte, működése. Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején (berlini 

válság, Korea, Kuba, Vietnam). 

10.2. A „harmadik világ”   A gyarmati rendszer felbomlása Indiában. 

A Kínai Népköztársaság létrejötte. 

A közel-keleti helyzet összetevői, az izraeli állam. 
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10.3. A kétpólusú világrend megszűnése A kétpólusú világrend megszűnése; a Szovjetunió és 

Jugoszlávia szétesése; Németország újraegyesítése.   

10.4. Az európai integráció Az Európai Unió alapelvei, intézményei és működése. Az 

európai integráció főbb állomásai (bővülés és mélyülés).  

10.5. A globális világ sajátosságai A globális világgazdaság ellentmondásai. A tömegkultúra 

új jelenségei napjainkban. 

11. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

11.1. A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak Az egypárti diktatúra 

működése, a gazdasági élet és a mindennapok jellegzetességei a Rákosi-korban. Magyarország 

szovjetizálása (1945-1949). 

11.2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

kitörésének okai és főbb eseményei; a megtorlás. A magyar forradalom nemzetközi jelentősége 

és összefüggései. 

11.3. A Kádár-korszak A rendszer jellemzői a Kádár-korszakban, életmód és mindennapok. A 

Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellenzéki mozgalmak. 

11.4. A rendszerváltozás és a piacgazdaságra való áttérés A rendszerváltozás főbb eseményei. 

A piacgazdaságra való áttérés és következményei. A közjogi rendszer átalakítása (1990-2011). 

11.5. Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság  A határon túli magyarság 1945-

től. Demográfiai változások Magyarországon 1945-től. 

12. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

12.1. Társadalmi tagozódás és felelősségvállalás A magyarországi romák története és 

helyzetének főbb jellemzői napjainkban.  

A szociális ellátórendszer fő elemei. Társadalmi rétegződés és társadalmi egyenlőtlenségek.  

Nemzetiségek Magyarországon.  

12.2. Az aktív és felelős állampolgárság alapjai Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség 

elvének bemutatása, az állampolgári jogok, kötelességek.  

A politikai intézményrendszer fő elemei (országgyűlés, kormány, köztársasági elnök, 

alkotmánybíróság, ombudsman, helyi önkormányzatok, az Alaptörvény).  

A választási rendszer fő elemei.    
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12.3. Alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak, folyamatok. A munkaviszonyhoz kapcsolódó 

ismeretek A háztartás pénzügyei (adók és járulékok, pénzkezelési technikák, banki ügyletek). 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek, a munkaviszony megszűnése.

 Az állam gazdasági szerepvállalása.  

A pénzpiac működése.  

A vállalkozási formák, a vállalkozás alapítása és működtetése.  
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KÉPZÉSI PROGRAM - 1 
 

 

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
és a 

BGSZC HUNFALVY JÁNOS KÉT TANYTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUM 
a 

09. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazathoz tartozó 
5 0411 09 01 

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKMÁHOZ 

 
 

 

1. A SZAKMA ALAPADATAI 
 
1.1 Az ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment 
1.2 A szakma megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
1.3 A szakma azonosító száma: 5 0411 09 01 
1.4 A szakma szakmairányai: — 
1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 
1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 
1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment ágazati alapoktatás 
1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

 
 

2. A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 
 
 
Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 
lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az 
egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekintve az 
órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanműhelyben, 
termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, és 
minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gyakorlatba 
ágyazottan történő oktatására. 
 
A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, 
a témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának 
évfolyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig 
ajánlás. 
 
A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó 
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tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
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ÓRATERV 9-13. évfolyam 

 
 

 

Tanulási terület 

  

9. 10.  11.  12. 13. 

éves heti éves heti éves  heti éves heti éves heti 

Munkavállalói 
ismeretek Munkavállalói ismeretek  18 0,5                 

Munkavállalói 
idegen nyelv 

Munkavállalói idegen 
nyelv                 62  2 

Gazdálkodási 
alaptevékenység 
ellátása 

Gazdasági és jogi 
alapismeretek 108  3 108  3             

Vállalkozások 
működtetésének 
alapismeretei      144 4             

Üzleti kultúra és 
információkezelé
s 

Kommunikáció   36 1                 

Digitális alkalmazások  90 2,5  72 2             

Vállalkozások 
gazdálkodási 
feladatai  

Gazdálkodási ismeretek         72 2  72 2  31  1 

Gazdasági számítások          36 1  36 1     

Pénzügyi 
ügyintézői 
feladatok 

Pénzügy          180 5 144 4 62 2  

Irodai szoftverek 
alkalmazása                   93 3 

Adózás             72  2 93 3  

Elektronikus adóbevallás 
gyakorlata                 124  4 

Könyvvezetés és 
beszámoló-
készítés feladatai 

Számvitel         144 4  144 4 93  3 

Számviteli 
esettanulmányok          72 2  36 1 31 1  

Számítógépes könyvelés                 155  5 

  Összesen 252 7 324 9 504 14 504 14 744 24 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 9-13 
évfolyamos képzésben 

 

 
Évfolyam 

 
9. 

 
10. 

 
11. 

 
12. 

 
13. 

A képzés 
összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 454 456 753 2239 

Munkavállalói 

ismeretek 
Munkavállalói ismeretek 18 0 0 0 0 18 

Álláskeresés 5     5 

Munkajogi alapismeretek 5     5 

Munkaviszony létesítése 5     5 

Munkanélküliség 3     3 

Munkavállalói 
idegen nyelv 

(technikus 
szakmák esetén) 

 
Munkavállalói idegen nyelv 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11 11 

Önéletrajz és motivációs levél     20 20 

„Small talk” – általános társalgás     11 11 

Állásinterjú     20 20 

Gazdálkodási 
alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi alapismeretek 108 108 0 0 0 216 

Gazdasági alapfogalmak 32     32 

A háztartások gazdálkodása 26     26 

Fogyasztói magatartás (átcsop. 
marketinghez) 

      

A vállalat termelői magatartása 50     50 

Az állam gazdasági szerepe, feladatai  40    40 

A nemzetgazdaság ágazati rendszere  20    20 

Nemzetközi gazdaság kapcsolatok  12    12 

Marketing alapfogalmak, fogyasztói 
magatartás 

 24    24 

Jogi alapismeretek, tulajdonjog, kötelmi 
jog 

 12    12 

Vállalkozások működtetésének 
alapismeretei 

 
0 

 
144 

 
0 

 
0 

 
0 

 
144 

A vállalkozások gazdálkodása  36    36 

A gazdálkodási folyamatok eredménye  18    18 

Statisztikai alapismeretek  54    54 

Banki alapismeretek (átcsop.PüVáll.Ism)  0    0 

Könyvvezetési alapok  36    36 

Tanulási terület összóraszáma 108 252 0 0 0 360 

Üzleti kultúra és 
információkezelés 

 
Kommunikáció 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36 

Kapcsolatok a mindennapokban 10     10 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 10     10 

Kommunikációs folyamat 8     8 

Ön és társismeret fejlesztése 8     8 

 
Digitális alkalmazások 

 
90 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
162 

Munkavédelmi ismeretek 4     4 
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Tízujjas, vakon gépelés 86     86 

Levelezés és iratkezelés  36    36 

Digitális alkalmazások  36    36 

Tanulási terület összóraszáma 126 72 0 0 0 198 

Vállalkozások 

gazdálkodási 

feladatai 

 
Gazdálkodási ismeretek 

 
0 

 
0 

 
72 

 
72 

 
31 

 
175 

A vállalkozások gazdasági feladatai   12   12 

Gazdálkodás a befektetett eszközökkel   36   36 

Készletgazdálkodás (12. év), logisztikai 
rendszer (11.évf) 

  24 24  48 

Munkaerő és bérgazdálkodás    48  48 

A vállalkozás vezetése, szervezete és 
stratégiája 

    
16 16 

A vállalkozások válsága     15 15 

 
Gazdasági számítások 

 
0 

 
0 

 
36 

 
36 

 
0 

 
72 

Közgazdasági alapozó számítások   36   36 

Pénzügyi számítások    18  18 

Statisztikai számítások    18  18 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 84 90 36 210 

Pénzügyi 
ügyintézői 
feladatok 

 
Pénzügy 

 
0 

 
0 

 
180 

 
144 

 
62 

 
386 

A pénzügyi intézményrendszer   20   20 

Bankügyletek   25   25 

A pénz időértéke   30   30 

A pénzforgalom   18   18 

A pénzkezelés bizonylatai   36   36 

A vállalkozások finanszírozása   51   51 

A vállalkozások pénzügyi 
teljesítményének mérése 

  
 10 

 
10 

Nemzetközi pénzügyek    30  30 

Pénzügyi piacok és termékeik    45  45 

Befektetések értékelése    45  45 

Biztosítási alapismertek    14  14 

Komplex pénzügyi feladatok     62 62 

 
Irodai szoftverek alkalmazása 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
93 

 
93 

Irodai szoftverek szakmai alkalmazása 
    

93 93 

 
Adózás 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
93 

 
165 

Az államháztartás rendszere    4  4 

Az adózás rendje, az adóigazgatási 
rendtartás 

   
12 

 
12 

Személyi jövedelemadózás és bért 
terhelő járulékok 

   
 30 30 

Az egyéni vállalkozó jövedelemadózási 
formái 

    
20 20 

Társaságok jövedelemadózása     36 36 

Általános forgalmi adó    36  36 

Helyi adók    20  20 

Gépjárműadó és cégautóadó     7 7 
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Elektronikus bevallás 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
124 

 
124 

A gyakorlat előkészítése     10 10 

Az elektronikus bevallás gyakorlata     104 104 

A bevallások ellenőrzése     10 10 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 180 216 372 768 

Könyvvezetés és 
beszámolókészítés 

feladatai 

 
Számvitel 

 
0 

 
0 

 
144 

 
144 

 
93 

 
381 

A számviteli törvény és az éves 
beszámoló 

  
36 

  
36 

A számlakeret, könyvelési tételek 
szerkesztése 

  
60 

  
60 

Tárgyi eszközökkel és immateriális 
javakkal kapcsolatos elszámolás 

  
48 

  
48 

Vásárolt készletek elszámolása    36  36 

Jövedelemelszámolás    36  36 

Kötelezettségekkel kapcsolatos 
elszámolások 

   
36 

 
36 

Költségekkel kapcsolatos elszámolások    36  36 

Saját termelésű készletekkel kapcsolatos 
elszámolások és eredménymegállapítás 

    
31 31 

Pénzügyi és hitelműveletekkel 
kapcsolatos elszámolások 

    
10 10 

A zárás, az éves beszámoló     52 52 

 
Számviteli esettanulmányok 

 
0 

 
0 

 
72 

 
36 

 
31 

 
139 

Számviteli bizonylatok   24   24 

Könyvelési tétel szerkesztése   24   24 

A pénzkezeléshez kapcsolódó 
bizonylatok 

  
12 

  
12 

Tárgyi eszközök nyilvántartása   12   12 

Vásárolt készletek bizonylatai    20  20 

Jövedelemelszámolás bizonylata    16  16 

Komplex számviteli esettanulmányok     31 31 

 
Számítógépes könyvelés 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
155 

 
155 

Szoftverjog és etika, adatvédelem     4 4 

A könyvelési programokkal kapcsolatos 
követelmények 

    
4 4 

Főkönyvi és folyószámla-könyvelési 
rendszer 

    
31 31 

Tárgyieszköz-nyilvántartó program     34 34 

Készletnyilvántartó program     35 35 

Bérelszámoló program alkalmazása     35 35 

Integrált vállalati rendszerek     12 12 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 216 180 279 675 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 0 0 0  
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 2 éves 
képzésben 

 

 
Évfolyam 

 
1/13. 

I. félév 

 
1/13. 

II. 
félév 

 
2/14. 

A képzés 
összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma   974 2093 

Munkavállalói 

ismeretek 
Munkavállalói ismeretek 18  0 18 

Álláskeresés 5   5 

Munkajogi alapismeretek 5   5 

Munkaviszony létesítése 5   5 

Munkanélküliség 3   3 

Munkavállalói idegen 

nyelv 

(technikus szakmák 
esetén) 

 
Munkavállalói idegen nyelv 

  
0 

 
62 

 
62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések   11 11 

Önéletrajz és motivációs levél   20 20 

„Small talk” – általános társalgás   11 11 

Állásinterjú   20 20 

Gazdálkodási 
alaptevékenység 

ellátása 

Gazdasági és jogi alapismeretek 108  0 108 

Gazdasági alapfogalmak 16   16 

A háztartások gazdálkodása 13   13 

Fogyasztói magatartás(átcsop.markt)     

A vállalat termelői magatartása 25   25 

Az állam gazdasági szerepe, feladatai 20   20 

A nemzetgazdaság ágazati rendszere 10   10 

Nemzetközi gazdaság kapcsolatok 6   6 

Marketing alapfogalmak, fogyasztói 
magatartás 

12   12 

Jogi alapismeretek, tulajdonjog, kötelmi jog 6   6 

Vállalkozások működtetésének 
alapismeretei 

108  
 

 
0 

 
108 

A vállalkozások gazdálkodása 28   28 

A gazdálkodási folyamatok eredménye 12   12 

Statisztikai alapismeretek 40   40 

Banki alapismeretek (beszámítva Pü-V.Ism)    0 

Könyvvezetési alapok 28   28 

Tanulási terület összóraszáma 216  0 222 

Üzleti kultúra és 
információkezelés 

 
Kommunikáció 

36  
 

 
0 

 
36 

Kapcsolatok a mindennapokban 10   10 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 10   10 

Kommunikációs folyamat 8   8 

Ön és társismeret fejlesztése 8   8 

 
Digitális alkalmazások 

162  
 

 
0 

 
162 

Munkavédelmi ismeretek 4   4 

Tízujjas, vakon gépelés  86   86 
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Levelezés és iratkezelés 36   36 

Digitális alkalmazások 36   36 

Tanulási terület összóraszáma 198  0 198 

Vállalkozások 

gazdálkodási feladatai 

 
Gazdálkodási ismeretek 

  
72 

 
93 

 
165 

A vállalkozások gazdasági feladatai  12  12 

Gazdálkodás a befektetett eszközökkel  30  26 

Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer  30 14 44 

Munkaerő és bérgazdálkodás   48 48 

A vállalkozás vezetése, szervezete és 
stratégiája 

  
16 16 

A vállalkozások válsága   15 15 

 
Gazdasági számítások 

 

18 

 
54 

 
62 

 
134 

Közgazdasági alapozó számítások 18 18  36 

Pénzügyi számítások  36  36 

Statisztikai számítások   62 18 

Tanulási terület összóraszáma 18 126 155 299 

Pénzügyi ügyintézői 
feladatok 

 
Pénzügy 

 

54 

 
214 

 
155 

 
423 

A pénzügyi intézményrendszer 20   18 

Bankügyletek 24  
 

24 

A pénz időértéke 10 20  30 

A pénzforgalom  18  18 

A pénzkezelés bizonylatai  36 
 

36 

A vállalkozások finanszírozása  48  48 

A vállalkozások pénzügyi teljesítményének 
mérése 

 10 
 

10 

Nemzetközi pénzügyek  30  30 

Pénzügyi piacok és termékeik   42 42 

Befektetések értékelése   41 41 

Biztosítási alapismertek   14 14 

Komplex pénzügyi feladatok   58 58 

 
Irodai szoftverek alkalmazása 

  
0 

 
93 

 
93 

Irodai szoftverek szakmai alkalmazása 
  

93 93 

 
Adózás 

  
108 

 
62 

 
170 

Az államháztartás rendszere  5  5 

Az adózás rendje, az adóigazgatási 
rendtartás 

 15 
 

15 

Személyi jövedelemadózás és bért terhelő 
járulékok 

 32 
 

32 

Az egyéni vállalkozó jövedelemadózási 
formái 

 20 
 

20 

Társaságok jövedelemadózása  36  36 

Általános forgalmi adó   36 36 

Helyi adók   20 20 

Gépjárműadó és cégautóadó   6 6 



87 
 

 
Elektronikus bevallás 

  
0 

 
124 

 
124 

A gyakorlat előkészítése   10 10 

Az elektronikus bevallás gyakorlata   104 104 

A bevallások ellenőrzése   10 10 

Tanulási terület összóraszáma 54 322 434 810 

Könyvvezetés és 
beszámolókészítés 

feladatai 

 
Számvitel 

 

54 

 
162 

 
186 

 
402 

A számviteli törvény és az éves beszámoló 
36  

 
36 

A számlakeret, könyvelési tételek 
szerkesztése 

18 42 
 

60 

Tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal 
kapcsolatos elszámolás 

 48 
 

48 

Vásárolt készletek elszámolása  36  36 

Jövedelemelszámolás  36  36 

Kötelezettségekkel kapcsolatos 
elszámolások 

  
36 36 

Költségekkel kapcsolatos elszámolások   36 36 

Saját termelésű készletekkel kapcsolatos 
elszámolások és eredménymegállapítás 

  
34 34 

Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos 
elszámolások 

  
10 10 

A zárás, az éves beszámoló   70 70 

 
Számviteli esettanulmányok 

 

36 

 
36 

 
93 

 

 
165 

Számviteli bizonylatok 24   24 

Könyvelési tétel szerkesztése 12 18  36 

A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok 
 18 

 18 

Tárgyi eszközök nyilvántartása   20 20 

Vásárolt készletek bizonylatai   20 20 

Jövedelemelszámolás bizonylata   16 16 

Komplex számviteli esettanulmányok   37 37 

 
Számítógépes könyvelés 

 
0 

 
0 

 
155 

 
155 

Szoftverjog és etika, adatvédelem   4 4 

A könyvelési programokkal kapcsolatos 
követelmények 

  
4  

4 

Főkönyvi és folyószámla-könyvelési 
rendszer 

  
31  

31 

Tárgyieszköz-nyilvántartó program   34 31 

Készletnyilvántartó program   35 31 

Bérelszámoló program alkalmazása   35 31 

Integrált vállalati rendszerek   12 12 

Tanulási terület összóraszáma 90 198 434 722 

Szakmai idegennyelv  Szakmai idegennyelv 36 36  72 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:   0  



88 
 

A csoportbontások óraszáma, tantárgyai 

 
 
 
 

3. A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 
 
 

3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 
 
A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 18/18 óra  
A tanulási terület tartalmi összefoglalója – Digitális kultúrával összekapcsolva  
A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, 
meghatározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, 
milyen foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy 
tanulói jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az 
ehhez a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a 
munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a 
gyakorlati, mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud. 
 
3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 18/18 óra 
 
3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Csoportbontás óraszámok 9. 10. 11. 12. 13 1/13 2/14 

Munkaváll.ism + Digitális 
alkalmazások 3     5  

Digitális alkalmazások  2      

Vállalkozások működtetésének 
alapismeretei  4      

Kommunikáció 1       

Pénzügyből   3 2    

Pénzügy tantárgy (Komplex 
pénzügyi feladatok)      1,5  

Számvitel    2    

Gazdasági számítások   1 1  1  

Számviteli esettanulmányok   2 1  2  

Munkavállalói idegennyelv     2  2 

Irodai szoftverek alkalmazása     3  3 

Elektronikus bevallás     4  4 

Számítógépes könyvelés     5  5 

Szakmai idegennyelv      2  

Összesen 4 6 6 6 14 11,5 14 
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A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 
 
3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
 

3.1.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
 
3.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
 
3.1.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, 
képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség 
mértéke 

 
Elvárt viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 

 
Megfogalmazza 
saját karriercéljait. 

Ismeri saját 
személyisége 
jellemvonásait, 
annak pozitívumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 
törekszik céljai reális 
megfogalmazásra. 
Megjelenésében 
igényes, viselkedésében 
visszafogott. Elkötelezett 
a szabályos 
foglalkoztatás mellett. 
Törekszik a saját 
munkabérét érintő 
változások nyomon 
követésére. 

 

 

Szakképzési 
munkaviszonyt 
létesít. 

Ismeri a 
munkaszerződés 
tartalmi és formai 
követelményeit. 

 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

 

Felismeri, 
megnevezi és leírja 
az álláskeresés 
módszereit. 

 

Ismeri a formális és 
informális 
álláskeresési 
technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes 
álláskeresési 
portálokon 
információkat keres, 
rendszerez. 

 

3.1.1.6 A tantárgy témakörei 

 
9. évfolyam 
3.1.1.6.1 Álláskeresés – 5/5 óra 
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 
mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete  
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 
kapcsolati hálózat fontossága 
 
3.1.1.6.2 Munkajogi alapismeretek – 5/5 óra 
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 
A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 
Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 
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munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 
idénymunka és alkalmi munka) 
Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 
önkéntes munka 
 
3.1.1.6.3 Munkaviszony létesítése – 5/5 óra 
Felek a munkajogviszonyban.  
A munkaviszony alanyai 
A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.  
A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 
A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei  
A munkaszerződés módosítása 
Munkaviszony megszűnése, megszüntetése  
Munkaidő és pihenőidő 
A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 
 
3.1.1.6.4 Munkanélküliség – 3/3 óra 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel  
Az álláskeresési ellátások fajtái 
Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzések, 
utazásiköltség-támogatások) 
Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) Európai Foglalkoztatási 
Szolgálat (EURES) 
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3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület (technikus szakmák esetén) 
 
A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 62/62 óra  
A tanulási terület tartalmi összefoglalója 
Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 
állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció. 
 
3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62/62 óra 
 
3.2.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetésre 
jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják 
valósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 
 
Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 
munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 
motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően megfogalmazni, 
megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit. 
 
Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is 
beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 
kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, 
jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek 
megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak 
számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel 
kapcsolatosan kérdéseket, véleményt tudjanak formálni. 
 
A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 
keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, 
valamint a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja 
és a munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 
 
3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen 
nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 
 
3.2.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Idegen nyelvek 
 
3.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
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3.2.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 
Készségek, képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség 
mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 

 
Internetes álláskereső 
oldalakon és egyéb 
fórumokon 
(újsághirdetések, 
szaklapok, szakmai 
kiadványok stb.) 
álláshirdetéseket keres. 
Az álláskereséshez 
használja a kapcsolati 
tőkéjét. 

 
Ismeri az 
álláskeresést segítő 
fórumokat, 
álláshirdetéseket 
tartalmazó 
forrásokat, 
állásokat hirdető 
vagy 
álláskeresésben 
segítő 
szervezeteket, 
munkaközvetítő 
ügynökségeket. 

 
 
 
 
 
Teljesen 
önállóan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Törekszik 
kompetenciáinak 
reális 
megfogalmazására, 
erősségeinek 
hangsúlyozására 
idegen nyelven. 
Nyitott 
szakmai és személyes 
kompetenciáinak 
fejlesztésére. 
Törekszik receptív 
és produktív 
készségeit idegen 
nyelven fejleszteni 
(olvasott és hallott 
szöveg értése, 
íráskészség, 
valamint 
beszédprodukció). 
Szakmája 
iránt elkötelezett. 
Megjelenése 
visszafogott, 
helyzethez 
illő. Viselkedésében 
törekszik az adott 
helyzetnek megfelelni. 

Hatékonyan tudja 
álláskereséshez 
használni az 
internetes 
böngészőket 
és álláskereső 
portálokat, és ezek 
segítségével képes 
szakmájának, 
végzettségének, 
képességeinek 
megfelelően 
álláshirdetéseket ki- 
választani. 

 
 

A tartalmi és formai 
követelményeknek 
megfelelő önéletrajzot 
fogalmaz. 

 
 

Ismeri az önéletrajz 
típusait, azok 
tartalmi és formai 
követelményeit. 

 
 
 

 
Teljesen 
önállóan 

Ki tud tölteni 
önéletrajzsablonokat, 
pl. Europass CV 
sablon, vagy 
szövegszerkesztő 
program segítségével 
létre tud hozni az 
adott 
önéletrajztípusoknak 
megfelelő 
dokumentumot. 

A tartalmi és formai 
követelményeknek 
megfelelő motivációs 
levelet ír, melyet a 
megpályázandó állás 
sajátosságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 
levél tartalmi és 
formai 
követelményét, 
felépítését, 
valamint tipikus 
szófordulatait az 
adott idegen 
nyelven. 

 
 

Teljesen 
önállóan 

Szövegszerkesztő 
program segítségével 
meg tud írni egy 
önéletrajzot, 
figyelembe véve a 
formai szabályokat. 

 

Kitölti és a munkaadóhoz 
eljuttatja a szükséges 
nyomtatványokat és 
dokumentumokat az 
álláskeresés 
folyamatának 
figyelembevételével. 

 
 
 

Ismeri az 
álláskeresés 
folyamatát. 

 
 
 

 
Teljesen 
önállóan 

Digitális 
formanyomtatványok 
kitöltése, szövegek 
formai 
követelményeknek 
megfelelő 
létrehozása, e-mailek 
küldése és fogadása, 
csatolmányok 
letöltése és hozzá- 
adása. 
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Felkészül az állásinterjúra 
a megpályázni kívánt 
állásnak megfelelően, a 
céljait szem előtt 
tartva kommunikál az 
interjú során. 

Ismeri az 
állásinterjú 
menetét, tisztában 
van a lehetséges 
kérdésekkel. Az 
adott szituáció 
megvalósításához 
megfelelő 
szókinccsel 
és nyelvtani 
tudással 
rendelkezik. 

 
 
 

Teljesen 
önállóan 

 
 

A megpályázni kívánt 
állással kapcsolatban 
képes az 
internetről 
információt szerezni. 

Az állásinterjún, az 
állásinterjúra érkezéskor 
vagy a kapcsolódó 
telefonbeszélgetések 
során 
csevegést (small 
talk) kezdeményez, a 
társalgást fenntartja és 
befejezi. A kérdésekre 
megfelelő válaszokat ad. 

Tisztában van a 
legáltalánosabb 
csevegési témák 
szókincsével, 
amelyek az 
interjú során, az 
interjút megelőző 
és esetlegesen 
követő 
telefonbeszélgetés 
során vagy az 
állásinterjúra 
megérkezéskor 
felmerülhetnek. 

 
 
 
 
 
Teljesen 
önállóan 

  

Az állásinterjúhoz 
kapcsolódóan 
telefonbeszélgetést 
folytat, időpontot 
egyeztet, tényeket 
tisztáz. 

Tisztában van a 
telefonbeszélgetés 
szabályaival és 
általános nyelvi 
fordulataival. 

 

 
Teljesen 
önállóan 

 

 

A munkaszerződések, 
munkaköri leírások 
szókincsét 
munkájára vonatkozóan 
alapvetően 
megérti. 

Ismeri a 
munkaszerződés 
főbb elemeit, 
leggyakoribb 
idegen nyelvű 
kifejezéseit. A 
munkaszerződések, 
munkaköri le- 
írások szókincsét 
értelmezni tudja. 

 
 

 
Teljesen 
önállóan 

 

 

3.2.1.6 A tantárgy témakörei 
 
13. évfolyam 
3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések – 11/11 óra 
A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset 
idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai 
gyakorlat stb.). 
Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismerni, hogy 
saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirdetés 
követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az 
egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 
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Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fejlesztése 
történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompetenciákat 
fejlesztünk (íráskészség). 
 
 
3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél – 20/20 óra 
A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, tipikus 
szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és 
igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 
Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követelményeit. 
Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt gyakori 
kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú kompetenciák 
kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogyan lehet az adott 
hirdetéshez igazítani levelének tartalmát. 
 
3.2.1.6.3 „Small talk” – általános társalgás – 11/11 óra 
A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 
beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, 
oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a beszélgetés 
lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek a 
beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen 
tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), 
étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók 
begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 
Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak fontos 
a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. 
A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a 
témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során receptív 
készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 
 
3.2.1.6.4 Állásinterjú – 20/20 óra 
A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikációt 
folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a 
szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 
munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a 
betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan. 
A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran használt 
kifejezéseket. 
A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje a 
munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. 
A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy 
a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. A témakör 
során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a témához 
kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív készségek is fejlődnek 
(hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének olvasása során az olvasott 
szövegértés is fejleszthető. 
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3.3 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása megnevezésű tanulási terület 
 
A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 360 óra  
A tanulási terület tartalmi összefoglalója 
A tanulók az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék és értsék a gazdasági élettel 
kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket. A tanulási terület kiemelt célja, hogy 
lehetőséget biztosítson a gazdálkodási tevékenységek ellátásához kapcsolódó önálló 
projektfeladatok, produktumok elkészítésére, kommunikációs és prezentációs képességeik 
fejlesztésére. 
 
3.3.1 Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy 216/108 óra 
 
3.3.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, javak, 
gazdasági körforgás, termelés, termelési tényezők, munkamegosztás, gazdálkodás, piac), 
megismertesse a gazdasági élet szereplőit és kapcsolataikat. 
A tanulók ismerjék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás pénzgazdálkodását. 
Példákon keresztül mutassák be a háztartás bevételeinek és kiadásainak szerkezetét. 
Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböztetni 
az egyes vállalkozási formákat. 
A tanulók képesek legyenek bemutatni az állam feladatait, felsorolni az állami költségvetés 
legfontosabb bevételeit és kiadásait, ismerjék az személyi jövedelemadó és általános forgalmi 
adó lényegét. 
Megszerzett ismereteik alapján értsék a jogi fogalmakat és példákon keresztül mutassák be az 
alapvető fogyasztói jogokat. Legyenek tisztába a tulajdonjog és kötelmi jog területével. 
Ismerjék a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alapvető formáit. Értsék a nemzetgazdaság ágazati 
rendszerét és teljesítménykategóriáit. 
 
3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
3.3.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tanulók nem rendelkeznek előzetes szakmai tudással, a tantárgy tanítását a közismereti 
tantárgyak, illetve a tananyag feldolgozását a tanulók saját, családi tapasztalatszerzése segíti. 
Ezek például a matematikai módszerek, számítások, a történelmi, földrajzi ismeretek, a család 
gazdálkodási és jogi tapasztalatai. 
 
3.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
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3.3.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 
Készségek, képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség 
mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 

 
Bemutatja az egyes 
alapfogalom csoportok 
jellegzetességeit. 

 
Ismeri a 
legfontosabb 
gazdasági 
alapfogalmak 
jellemzőit, fajtáit. 

 
 

Teljesen 
önállóan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belátja a gazdaság 
működési 
szabályainak 
fontosságát. 

Adatok, információk 
keresése digitális 
eszközön vagy 
interneten, az 
eredmények 
kiválasztása és 
feldolgozása 
útmutató alapján. Példákon keresztül 

bemutatja a 
háztartások 
legfontosabb 
bevételeit, kiadásait és 
értelmezi a 
költségvetés 
egyenlegét. 

 
Ismeri a háztartás 
feladatait, 
bevételeit és 
kiadásait, a ház- 
tartás 
pénzgazdálkodását 

 

 
Instrukció 
alapján részben 
önállóan 

Azonosítja az egyes 
vállalkozási formákat 
és elemzi azok előnyeit 
és hátrányait. 

Tisztában van az 
egyes vállalkozási 
formák 
jellemzőivel. 

 
 

Teljesen 
önállóan 

 

Példákon keresztül 
bemutatja az állami 
költségvetés 
legfontosabb 
bevételeit, 
kiadásait. 

 
Ismeri az állam 
feladatait, az 
államháztartás 
rendszerét 

 
Instrukció 
alapján részben 
önállóan 

 

Értelmezi a különböző 
adózási 
alapfogalmakat. 
Ismerteti az alapvető 
adónemek lényegét. 

Ismeri az adózás 
alapfogalmait, az 
alapvető 
adónemeket. 

 
 

Teljesen 
önállóan 

 

Példákon keresztül 
bemutatja az alapvető 
fogyasztói jogokat. 

Ismeri a 
fogyasztóvédelem
mel összefüggő jogi 
alapfogalmakat. 

 

Instrukció 
alapján részben 
önállóan 

 

Azonosítja a marketing-
eszközöket. 

Ismeri a marketing 
fogalmát és 
eszközrendszerét. 

Instrukció 
alapján részben 
önállóan 

 

Bemutatja a 
nemzetközi 
kereskedelemből 
származó 
előnyöket. 

Ismeri a nemzetközi 
kereskedelem 
alapvető formáit. 

 
Teljesen 
önállóan 

 

 

3.3.1.6 A tantárgy témakörei 
 
9. évfolyam 
3.3.1.6.1 Gazdasági alapfogalmak  32/16 óra 
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A szükséglet és a javak fogalma, főbb csoportjai és kapcsolatai, a gazdasági körforgás, a 
termelés, a munkamegosztás szerepe 
Termelési tényezők típusai, jellemzői 
A gazdaság szereplői. Gazdasági rendszerek, a piacgazdaság kialakulása  
Piaci alapfogalmak: a piac fogalma, fajtái, szereplői, elemei. 
Kereslet és kínálat kapcsolata és a piaci ár  
Piac és pénz 
 
3.3.1.6.2 A háztartások gazdálkodása      26/13 óra 
A család fogalma és funkciói 
Munkamegosztás a háztatásokban. Időgazdálkodás 
A háztartások bevételei és kiadásai. A háztartások költségvetése 
A háztartások pénzgazdálkodása, a megtakarítások és a hitelek szerepe. 
A háztartások vagyona 
 
3.3.1.6.3 A vállalat termelői magatartása     50/25 óra 
Háztartás és vállalat. Vállalat és vállalkozás. A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, 
célrendszere, csoportjai 
Vállalkozási formák 
Az egyéni vállalkozások jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése 
A társas vállalkozások alapításának, működésének közös vonásai. A társas vállalkozások 
megszűnése. A társas vállalkozások formái, sajátosságai 
 
10. évfolyam 
 
3.3.1.6.4 Az állam gazdasági szerepe, feladatai Az állam feladatai.  – 40/20 óra 
Az állami szerepvállalás változása 
Az állam gazdasági szerepe, a gazdasági beavatkozás alapvető területei 
Az állam gazdálkodása, az államháztartás rendszere. A központi költségvetés 
Az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerének kiemelt bevételei és kiadása Az 
adózási alapfogalmak 
Kiemelt adónemek (személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó) csak a megértés szintjén 
 
3.3.1.6.5 A nemzetgazdaság ágazati rendszere –   20/10 óra 
Nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere 
A nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és mérésük, az egyes SNA mutatószámok közötti 
kapcsolatok – Egyszerű gyakorlati feladatok értelmezése 
A nemzetgazdaság teljesítménykategóriák nominál és reálértéke 
 
(Ajánlott kiegészítő témák: 
A gazdasági növekedés és tényezői 
A gazdasági egyensúly és egyensúlytalanság Az infláció fogalma és fajtái 
A munkaerőpiac működése. A munkanélküliség fogalma és fajtái) 
 
 
 
3.3.1.6.6 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok –    12/6 óra 
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A nemzetközi gazdasági kapcsolatok szükségessége, a nemzetközi munkamegosztás  
Kereskedelempolitikai irányzatok 
A gazdasági integrációk szerepe és típusai  
Az Európai Unió fejlődése és működése 
 
3.3.1.6.7 Marketing-alapfogalmak és fogyasztói magatartás – 24/12 óra  
A marketing szerepe a vállalkozásban  
Marketingstratégia 
Marketingmix és elemei 
 
(Ajánlott kiegészítő téma: 
A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők) 
Fogyasztóvédelmi alapismeretek 
A fogyasztók alapvető jogai 
Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 
Fogyasztóvédelmi szervezetek, fogyasztóvédelmi rendelkezések, fogyasztói jogok gyakorlása 
Fenntartható fejlődés, fenntartható fogyasztás 
 
3.3.1.6.8 Jogi alapismeretek       12/6 óra 
A jog lényege, fogalma, funkciói 
A jogforrás és a jogforrási hierarchia A jogviszony. 
A jogalkotás, a jogszabályok 
A jogszabályok érvényessége és hatályossága 
A jogrendszer felépítése, tagozódása, a jogszabályok értelmezése 
 
Tulajdonjog 
A tulajdon fogalma, tartalma,  
(Ajánlott kiegészítő témák: 
A tulajdonost megillető jogosultságok 
A birtoklás és birtokvédelem 
A használat és hasznok szedése A rendelkezés joga 
A tulajdonjog korlátozásai 
Eredeti és származékos tulajdonszerzés) 
 

A kötelmi jog  
Szerződések fogalma, fajtái 
A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, szállítás, 
fuvarozás 
(Ajánlott kiegészítő témák: 
A szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés A szerződés érvénytelensége, 
módosítása, megszűnése 
A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése 
A szerződés megerősítése (foglalók, kötbér, jogvesztés kikötése, jótállás), biztosítékadás 
(kezesség, óvadék, zálogjog).) 
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3.3.2 A vállalkozások működtetésének alapismeretei tantárgy 144 /108óra 
 
3.3.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 
Tudatosítsa, hogy a vállalkozások piaci viszonyok között tevékenykednek, a javak előállítását 
profitszerzés érdekében végzik, és valamennyi döntésük kockázattal jár. 
A tanulók megismerik az alapvető gazdálkodási folyamatokat a vállalkozáson belül, és be tudják 
mutatni, hogy a zavartalan működés milyen tevékenységek összehangolását követeli meg. A 
tanulók be tudják mutatni, hogy mikor tekinthető nyereségesnek egy vállalkozás. Ismerjék a 
költségek csoportosítását és az alapvető gazdasági, statisztikai számításokat. A tanuló 
érdeklődjön a mindenkori gazdaságpolitikai és pénzügypolitikai célok és megvalósításuk módjai 
iránt, eligazodjon a pénzügy intézményrendszerében, ismerje az alapvető szolgáltatásait, a 
leltározás folyamatát és helyét az gazdasági elszámolás rendszerében. 
 
3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
3.3.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Gazdasági és jogi alapismeretekben elsajátított vállalkozási formák ismerete. 
 
3.3.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
 
3.3.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, 
képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség 
mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 

 
Prezentálja a 
beszerzés, 
termelés, 
értékesítés 
jellegzetességeit. 

 
Ismeri a gazdálkodási 
folyamat legfontosabb 
elemeit, jellemzőit. 

 
 

Teljesen 
önállóan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Törekszik a pontos, 
áttekinthető 
munkavégzésre. 

Adatok, információk 
keresése digitális 
eszközön vagy 
interneten, az 
eredmények 
kiválasztása és 
feldolgozása 
útmutató alapján. 

Meghatározza a 
vállalkozás 
gazdálkodásának 
eredményét. 

Ismeri a költségek 
fajtáit és érti az 
árbevétel és a 
költségek kapcsolatát. 

 

Instrukció 
alapján részben 
önállóan 

 

Átlátja a 
bankrendszer 
folyamatát és általa 
végzett alapvető 
szolgáltatásokat. 

Ismeri a bankok 
alakulását, a pénz 
szerepét és funkcióit, 
az alapvető banki 
szolgáltatásokat. 

 
Instrukció 
alapján részben 
önállóan 
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Meghatározza és 
értelmezi a 
középértékeket 
(számtani és 
mértani átlag) és a 
viszonyszámokat 
(megoszlási és 
dinamikus 
viszonyszám). 

 
 

Ismeri a statisztikai 
adatok 
megbízhatóságának 
jelentőségét. 

 
 

 
Teljesen 
önállóan 

 

Elvégzi a 
feladatkörébe 
tartozó leltározási 
feladatokat, 

amely során 
használja az előírt 
bizonylatokat. 

Ismeri a leltár 
készítésének 
folyamatát, szabályait, 
a leltározás során 
alkalmazandó 
bizonylatokat és azok 
használatát. 

 

 
Teljesen 
önállóan 

Elvégzi a 
feladatkörébe 
tartozó leltározási 
feladatokat, 

amely során 
használja az előírt 
bizonylatokat. 

 

 

 

3.3.2.6 A tantárgy témakörei 
10. évfolyam  
3.3.2.6.1 A vállalkozások gazdálkodása     36/28 óra 
A gazdálkodási folyamat elemei 
Beszerzési folyamat  
Termelési folyamat 
Értékesítési folyamat 
A gazdálkodási folyamathoz kapcsolható dokumentumok, bizonylatok megismerése, kezelése 
 
3.3.2.6.2 A gazdálkodási folyamatok eredménye    18/12 óra 
Költség, kiadás, bevétel, profit fogalma,  
A vállalkozás gazdálkodásának eredménye, az eredményre ható tényezők Az árak szerepe a 
gazdasági döntésekben 
(Ajánlott kiegészítő téma: a számviteli profit, gazdasági profit és a normál profit összefüggései) 
 
3.3.2.6.3 Könyvvezetési alapok      36/28 óra 
A számvitel feladatai, területei 
A számvitel szabályozása (külső és belső szabályozás), alapdokumentumok 
A számviteli törvény számviteli alapelvek számviteli politika összefüggései  
A beszámoló szerepe, a beszámoló részei 
A beszámolók formái 
A számviteli bizonylatok és csoportosításuk, Bizonylati elv értelmezése 
Szigorú számadású kötelezettség 
Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása Bizonylatok tartalmi és formai követelményei 
Bizonylatok kiállítása, helyesbítése, megőrzése 
A vállalkozások által leggyakrabban használt bizonylatok  
A leltár fogalma, szerepe, jellemzői 
A mérleg fogalma, jellemzői 
A mérlegfőcsoportok, mérlegtételek tartalma, definíciója Egyszerű mérleg feladatok gyakorlati 
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alkalmazásával (pl. egyszerű “lukas mérleg”)   
Az eredménykimutatás fogalma, fajtái 
(11. évfolyamon kerül feldolgozásra: 
A könyvviteli számlák 
Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete A számlák nyitása, zárása 
Idősoros és számlasoros könyvelés Mérlegszámlák, költség és eredményszámlák 
Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata) 
 
3.3.2.6.4 Statisztikai alapfogalmak      54/40 óra 
A statisztika fogalma, ágai 
A statisztikai sokaság fogalma, fajtái, jellemzői  
A statisztikai ismérv és fajtái 
Az információk forrásai, az információszerzés eszközei A statisztikai sor fogalma, fajtái, 
készítésének szabályai  
A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai 
A táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei  
A statisztikai adatok ábrázolása 
A statisztikai adatok összehasonlítása: viszonyszámok és alkalmazásuk  
A viszonyszámok csoportosítása 
A dinamikus viszonyszámok és összefüggéseik  
A megoszlási viszonyszám és összefüggései  
Középértékek és alkalmazásuk 
Számított középértékek (számtani átlag, kronológikus átlag, mértani átlag) Helyzeti 
középértékek: módusz, medián 
(Ajánlott kiegészítő témák: az ágazati érettségire történő felkészítés keretében 
Indexek és alkalmazásuk Indexszámítás) 
 
3.3.2.6.5 Banki alapismeretek       0 óra – 
A Pénzügyi és vállalkozási ismertek keretében kerül feldolgozásra 
 
A pénz fogalma és fajtái, a pénz funkciói (értékmérő, forgalmi eszköz, fizetési eszköz, 
kincsgyűjtés, felhalmozás, vagyontartás) 
A pénz kialakulása: árupénz, pénzhelyettesítők, a mai pénz 

Gazdaságpolitika, pénzügypolitika (fogalma, eszközei)  

A pénzügyek, pénzügyi viszonyok 
A pénzügyi rendszer feladatai, jellegzetes intézményei  
A bankok kialakulása, fogalma és a bankműveletek Az egyszintű és a kétszintű bankrendszer 
jellemzői 
A legjellemzőbb banki szolgáltatások 
E-banking szolgáltatások fogalma, lehetőségei 
Biztonsági tanácsok az elektronikus banki szolgáltatáshoz kapcsolódóan 
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3.4 Üzleti kultúra és információkezelés megnevezésű tanulási terület 
 
A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:                                                  198/198 óra  
A tanulási terület tartalmi összefoglalója 
Bemutatja a hétköznapi viselkedési formákat, elemzi az alapvető és a szolgáltató szakmákban 
különösen fontos magatartási, illetve viselkedésformák szerepét, jelentőségét. A tanulók 
elsajátítják és tudatosan alkalmazzák a helyes beszédtechnikát, valamint az írásbeli 
kommunikáció alapszabályait. Fontos a személyiségfejlesztés, az egyéni és a szakmai sikerek 
elérésének kommunikációs eszközökkel történő elősegítése. Lehetőséget biztosít a tanulók 
számára az üzleti kultúra és információkezelés feladataihoz kapcsolódó önálló projektfeladatok, 
produktumok elkészítésére, a kommunikációs és prezentációs képességeik fejlesztésére. 
 
3.4.1 Kommunikáció tantárgy 36/36 óra 
 
3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
Megismerteti a tanulókkal az ön és emberismeret jelentőségét, az alapvető viselkedési formákat. 
Fejleszti az empatikus készségeket. Legyenek tisztában az emberi érintkezés kultúrájának 
fontosságával. Ismerjék meg önmagukat, és sajátítsák el a közvetlen és tágabb értelemben vett 
környezetükhöz való alkalmazkodás képességét. Legyenek képesek a konfliktusok elkerülésére 
vagy helyes kezelésére, a családi, baráti és későbbi munkakapcsolatok helyes alakítására. 
 
3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
 
3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Magyar nyelvtan, a helyesírás szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás 
 
3.4.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
 
3.4.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, 
képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 

 
Adott szituációnak 
megfelelően 
alkalmazza a 
kapcsolattartás 
kulturált szabályait. 

 

 
Ismeri a 
viselkedéskultúra 
alapvető 
szabályait. 

 
 

 
Teljesen önállóan 
 

 

 

 

 

Törekszik az üzleti 
partnerekkel és 
munkatársakkal 
való udvarias 
kommunikációra 
írásban és szóban 
egyaránt. 

Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása 
a netikett egyszerű 
szabályainak 
betartásával 
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Adott szituációnak 
megfelelően 
alkalmazza a 
munkahelyi 
kapcsolatokat 
meghatározó 
szabályokat. 

 
 

Tisztában van a 
munkahelyi 
kapcsolatokat 
meghatározó 
szabályokkal. 

 
 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

 Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása 
a netikett egyszerű 
szabályainak 
betartásával 

A tartalmi és formai 
követelményeknek 
megfelelően levelet 
készít, használja a 
helyes 
beszédtechnikai 
módokat. 

 

Ismeri az írásbeli és 
a szóbeli 
kommunikáció 
legelterjedtebb 
formáit. 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 
létrehozása, 
átalakítása, 
formázása, 
szerkesztése a 
szerzői jogok 
figyelem- 
bevételével 

Megadott 
kommunikációs 
helyzet 
elemzésével 
megfogalmazza a 
kommunikációs 
probléma okát, 
megoldására 
javaslatot tesz: 
kifejezi 
egyetértését 
vagy egyet nem 
értését, érvel, 
indokol, magyaráz, 
tanácsol. 

 
 

Ismeri a 
legfontosabb 
kommunikációs 
technikákat és a 
kommunikációs 
zavarok okait. 

 
 
 

 
Instrukció alapján 
részben önállóan 

 
Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása 
a netikett egyszerű 
szabályainak 
betartásával 

 

3.4.1.6 A tantárgy témakörei 
 
9. évfolyam: 
3.4.1.6.1 Kapcsolatok a mindennapokban     10/10 óra 
A viselkedéskultúra alapjai, illem, etikett, protokoll értelmezése 
A köszönés, megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, társalgás, vita, konfliktusmegoldás 
fogalmainak bemutatása és gyakorlati alkalmazása, elmélyítése a kulturált viselkedésben 
A mindennapi, a hivatali és az alkalmi öltözködés megismerése Gasztronómiai alapismeretek, 
alapelvárások megismerése 
 

3.4.1.6.2 A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  – 10/10 óra 
Pontos munkavégzés, csoportközi viszonyok, a vezető és a beosztott viszonya, generációs 
problémák a munkahelyen, azok kezelése 
A társasági élet speciális lehetőségei (névjegy és névjegyhasználat, telefonhasználat, dohányzás, 
ajándékozás) és gyakorlati alkalmazási lehetőségük, lehetőleg életközeli helyzetekben 
 
3.4.1.6.3 Kommunikációs folyamat      8/8 óra 
A kommunikáció alapfogalmai 
A verbális jelek, a nem verbális jelek, a kommunikációs kapcsolatok, az írásbeli és szóbeli 
kommunikáció fajtái 
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A kommunikációs zavarok, a kommunikációs technikák gyakorlása 
 
3.4.1.6.4 Ön-és társismeret fejlesztése      8/8 óra 
Önelemzés, önkifejezés, érzések, érzelmek, gondolatok kifejezése A kommunikációs stílusok 
használata 
A hatékony, sikeres kommunikáció akadályai, konfliktuskezelés 
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3.4.2 Digitális alkalmazások tantárgy 162/162 óra 
 
3.4.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tanulók magabiztosan használják a digitális eszközöket, a számítógép billentyűzetét, legyenek 
képesek dokumentumok megnyitására, mentésére, nyomtatására, tabulálására, a betűtípus 
megválasztására. Ismerjék a levelek formai kialakításának szokásait, a kiemelési módokat. 
Képesek legyenek ügyiratok kitöltésére és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi 
megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára. Alkalmazzák a tízujjas, vakon 
gépelésen alapuló helyes írástechnikát. Képesek legyenek szakmai szöveg másolására, a 
szövegszerkesztővel történő adatbevitelre, a táblázatkezelő használatára, önállóan egyszerű 
hivatalos levél elkészítésére. 
Ismerjék az online kommunikációt biztosító szolgáltatásokat.  
Képzés javasolt helyszíne: számítógépterem. 
 
3.4.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
3.4.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A magyar nyelvtan és a helyesírás szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás. A 
gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy keretében elsajátított alapfogalmak felhasználása az 
üzleti levél elkészítése során pl. Kötelmi jogi ismeretek. Az informatikai készségek és 
tevékenységi formák használata felhasználói szinten. 
 
3.4.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
 
3.4.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, 
képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 
Számítógépes 
dokumentumokat 
megnyit, ment, 
nyomtat. 

 
Számítógépes fel- 
használói 
ismeretek, 
szövegszerkesztő és 
táblázatkezelő 
kezelése. 

 
 
 
Teljesen önállóan 

Törekszik a pontos, 
áttekinthető 
munka- 
végzésre. 

Biztonságos 
jelszavak 
megválasztása, 
megfelelően előre 
beállított 
szoftverek, 
eszközök 
használata az IKT- 
biztonság növelése 
céljából 
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Megadott 
szempontok szerint 
szöveg- 
szerkesztő 
szoftverrel 
dokumentumot 
formáz.  

 
 
Ismeri a 
szövegformázás 
alapvető szabályait.  

Instrukció alapján 
részben önállóan  

Digitális eszköz be- 
kikapcsolása 
Alapvető 
funkciók beállítása, 
módosítása 
A gyakran 
előforduló, 
legegyszerűbb 
problémahelyzetek 
megoldása 

 

 

 

Megadott 
szempontok szerint 
táblázatkezelő 
szoftverrel 
táblázatokat, 
diagramokat készít. 

 
Ismeri a 
táblázatkezelő 
program alapvető 
felhasználási 
lehetőségeit. 

 

 
Instrukció alapján 
részben önállóan 

 Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése 
és fogadása a 
netikett 
egyszerű 
szabályainak 
betartásával 

 
 

 
Megadott 
szempontok szerint 
prezentációt készít. 

 
 

Ismeri a 
prezentáció készítő 
program 
alapvető 
felhasználási 
lehetőségeit. 

 
 
 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Egyszerű digitális 
tartalmak 
létrehozása és 
módosítása a 
szellemi tulajdon 
védelme 
érdekében hozott 
legalapvetőbb 
szabályok (szerzői 
jogok) 
figyelembevételév
el 

 
 

Megadott 
szempontok szerint 
információt keres 
az interneten, 
kiválasztja és 
feldolgozza. 

 
Ismeri a 
biztonságos 
internet használat 
szabályait, és a 
digitális, online 
kommunikáció 
eszközeit. 

 
 

 
Instrukció alapján 
részben önállóan 

Adatok, 
információk 
keresése digitális 
eszközön vagy az 
interneten, az 
eredmények közül 
a megfelelő(k) 
kiválasztása és fel- 
dolgozása 
útmutatás alapján 

 

 
Tíz perc alatt leg- 
alább 900 leütés 
terjedelmű, 
összefüggő 
szöveget másol. 

 
 

 
Ismeri a tízujjas, 
vakon gépelés 
technikáját. 

 
 
 

 
Teljesen önállóan 

Egyszerű digitális 
tartalmak 
létrehozása és 
módosítása a 
szellemi tulajdon 
védelme 
érdekében hozott 
legalapvetőbb 
szabályok (szerzői 
jogok) 
figyelembevételév
el 
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Használja saját és a 
vállalkozás 
ügyeinek 
intézéséhez 
rendelkezésre álló 
ügyfélkapu és 
online 
szolgáltatásokat (e-
bevallás, e-felvételi, 
erkölcsi 
bizonyítvány 
igénylés stb.). 

Ismeri az 
ügyfélkapu és az 
online ügyintézés 
előnyeit. 

 
 
 

Teljesen önállóan 

 
 

Ügyfélkapu és on-
line szolgáltatások 
ismerete 

Megadott 
szempontok szerint 
iratkezelés és 
levelezési 
feladatokat végez. 

Ismeri a levelek 
fajtáit, az üzleti 
levelezés szabályit. 

 
Teljesen önállóan 

 

Digitális
 funkci
ók alkalmazása. 

3.4.2.6 A tantárgy témakörei 

9. évfolyam: 
3.4.2.6.1 Munkavédelmi ismeretek      4/4 óra 
A munkavédelem lényege és területei 
A munkahelyek kialakításának általános szabályai 
A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben  
Alapvető feladatok a tűz megelőzése érdekében 
 
3.4.2.6.2 Tízujjas, vakon gépelés     86/86 óra 
Tízujjas, vakon gépeléssel a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén 
gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével 
Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással  
A jelek szabályai 
A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés ismérvei alapján  
A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 
Tízperc alatt legalább 900 leütés terjedelmű, összefüggő szöveg másolása 
 
10. évfolyam: 
3.4.2.6.3 Levelezés és iratkezelés     36/36 óra 
A levél fajtái, formai ismérvei 
A hivatalos levelek fogalmazásának tartalmi szempontjai  
A beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés stb.) 
Az egyszerű ügyiratok fajtái (nyugta, elismervény, meghatalmazás stb. 
A pályázati dokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése 
Közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei (értesítés, meghívó, igazolás, 
engedély stb.), a szerződésekkel kapcsolatos ügyiratok. 
A vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei (jegyzőkönyv, emlékeztető, feljegyzés stb.) 
Üzleti levelezés (ajánlat, megrendelés, teljesítés, a teljesítés zavarai, szállítás stb.) 
Munkaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés stb.)  
Az alkalmazott irodatechnikai eszközök használata 
Az ügyiratkezelés alapfogalmai  
Az irattározás kellékei, eszközei 
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Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás stb.) 
 

3.4.2.6.4 Digitális alkalmazások      36/36 óra  
A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek írásának adott 
időszakban érvényes szabályai szerint 
Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg igazítása, élőfej, 
élőláb stb. 
Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb.  
Prezentációkészítés 
Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása 
Az online kommunikációt biztosító szolgáltatások használata (e-mail, azonnali üzenetküldés, 
hang-és videóalapú kommunikáció) 
Személyes és céges online ügyintézés ügyfélkapun keresztül  
Adat és információ fogalma 
Az adat- és információkezelés, -védelem szabályozása 
Az adat- és információkezelés körébe tartozó fogalmak, értelmezésük  
A személyes adatok védelme 
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3.5 Vállalkozások gazdálkodási feladatai megnevezésű tanulási terület 
 
A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 210/299 óra  
A tanulási terület tartalmi összefoglalója 
A tanulók megismerik a készlet és a befektetett eszközgazdálkodás lényegét. Megismerik a 
munkaerő-gazdálkodás feladatait. Megértik a döntés szerepét a gazdálkodásban, a tervezés és a 
vezetés kapcsolatát, a konfliktusfeloldás lényegét, az érdekkülönbségeket. A tanulási terület 
kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítson a tanulók számára a vállalkozások gazdálkodási 
feladataihoz kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésére, kommunikációs 
és prezentációs képességeik fejlesztésére. 
 
3.5.1 Gazdálkodási ismeretek tantárgy 156/165 óra 
 
3.5.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tanulók megismerik a vállalati gazdálkodás területeit, a vállalati vezetés és tervezés szerepét, 
a logisztika, a készletgazdálkodás, a munkaerő- és bérgazdálkodás elemzésének módszereit. A 
módszerek felhasználásával képesek lesznek a vállalkozás belső és külső környezetében 
bekövetkező változások követésére, alkalmazkodási javaslatok kidolgozására. 
 
3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
3.5.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A gazdasági és jogi alapismertek és a vállalkozások működtetésének alapismeretei tantárgyak 
témakörei 
 
3.5.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
 
3.5.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, 
képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 

 

Adatokat szolgáltat 
a befektetett 
eszközök 
elszámolásához 

Ismeri a befektetett 
eszközök fogalmát, 
a vállalkozás 
életében betöltött 
szere- 
pét. 

 
 

Irányítással 

 
 

A megadott 
utasítások alapján 
törekszik felkutatni 
a vállalkozás 
számára 
legelőnyösebb 
ajánlatot. A 
gazdálkodás során 

 

Ellátja a logisztikai 
feladatokhoz 
kapcsolódó 
gazdasági 
adminisztrációs 
feladatokat. 

 
Ismeri a logisztikai 
rendszer működési 
területeit. 

 
Instrukció alapján 
részben önállóan 
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Ellátja a bér- és 
létszámgazdálkodás
sal kapcsolatos 
gazdasági 
adminisztrációs 
feladatokat. 
 

Ismeri az emberi- 

erőforrás-
gazdálkodás 
működési 
területeit 

 
Instrukció alapján 
részben önállóan 

mindig a vállalkozás 
érdekeit 
helyezi előtérbe. 

 

 

3.5.1.6 A tantárgy témakörei 

 
11. évfolyam 
3.5.1.6.1 A vállalkozások gazdasági feladatai     12/12 óra 
A termelés és a szolgáltatás tartalma 
A termelés jellemzői 
A szolgáltatások jellemzése 
A termelés és szolgáltatás megvalósítása  
A minőségbiztosítás szerepe 
A vállalkozások gazdasági feladatai (számviteli, pénzügyi, adózási, ügyviteli feladatok és köztük 
lévő összefüggések) 
 
3.5.1.6.2 Gazdálkodás a befektetett eszközökkel    36/30 óra 
Az innováció lényege és szerepe a vállalkozásnál 
A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 
A tárgyi eszközök üzemfenntartásának szerepe  
A beruházás szerepe a vállalkozásnál 
A beruházás folyamata 
 
3.5.1.6.3 Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer    48/44 óra 
Logisztikai rendszer           24/30 óra 
A vállalkozási logisztika lényege és szerepe 
A logisztika területei, a logisztika anyagi és információs folyamatai  
A logisztikai rendszer szerkezete 
A logisztika stratégiai kérdései  
A logisztikai rendszer működése 
 
12. évfolyam 
Készletgazdálkodás         24/10 óra 
A forgóeszközök fogalma, főbb csoportjai (vásárolt és saját termelésű készletek)  
A készletgazdálkodás, struktúra kialakítása, készletnormák, anyagnormák 
A teljes forgóeszköz állománnyal való gazdálkodás (optimális összetétel, hatékonyság, 
igényesség, forgási sebesség) 
 
Munkaerő és bérgazdálkodás –      48/48 óra 
A munkaerő és bérgazdálkodás feladatai 
A vállalkozás munkaerő-szükségletének biztosítása (szükséglet meghatározása, biztosítása, 
hatékony foglalkoztatás) 
Munkajogi alapismeretek, (munkaviszony, munkaviszony létesítése, megszűnése, 
megszüntetése, munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei, munkaszerződés) 
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Bérgazdálkodás, ösztönzés, érdekeltségei rendszer 
A kereseti arányok kialakítása 
A beosztott és vezető munkavállalók belső érdekeltségi rendszere  
A vállalaton belüli szervezeti egységek érdekeltségi rendszere 
 
13. évfolyam 
3.5.1.6.4 A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája   16/16 óra 
A vállalati folyamatok funkcionális területei 
A vezetés lényege és funkciói  
A vállalkozás szervezete 
A tervezés szerepe, fajtái a vállalkozásnál 
A vállalati stratégia szerepe, a stratégiai tervezés folyamata 
 
3.5.1.6.5 A vállalkozások válsága     15/15 óra 
A vállalati válság lényege, kialakulásának okai  
A vállalati válság szakaszai és típusai 
A vállalati válság leküzdése  
Válságkezelő stratégiák 
A vállalkozások megszűnése (csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás) 
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3.5.2 Gazdasági számítások tantárgy 72/134 
óra 
 
3.5.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 
Fejlessze a tanulók gazdasági-pénzügyi kompetenciáit, logikai készségeit. Megalapozza, 
támogassa és elmélyítse a tanulók gazdasági jellegű gondolkodását, a pénzügyi-számviteli és 
statisztikai logika megértését, amellyel a szakmai tárgyak eredményessége növelhető. Fejlessze 
az önálló és rendszerezett gondolkodást. 
Javasolt a tantárgy csoportbontásban történő tanítása. 
 
3.5.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
 
3.5.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A gazdasági és jogi alapismeretek tantárgyháztartások gazdálkodása, a vállalat termelői 
magatartása témakörei 
A vállalkozások működtetése tantárgystatisztikai alapfogalmak témaköre  
A pénzügy tantárgy kamatszámítások témaköre 
Matematika: egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 
 
3.5.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
 

3.5.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, 
képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 

 
A statisztikai 
kimutatásokat 
kritikusan 
értelmezi. 

Ismeri a statisztikai 
adatgyűjtés 
feldolgozási 
módjait, az 
alapvető statisztikai 
mutatószámokat. 

 
 

Teljesen önállóan 

  

Különböző banki 
befektetési 
ajánlatok közül 
kiválasztja a 
kedvezőbb 
ajánlatot. 

 
Alkalmazza a 
különböző 
kamatszámítási 
módszereket. 

 
Instrukció alapján 
részben önállóan 

 

 
 

3.5.2.6 A tantárgy témakörei 
 
3.5.2.6.1 Közgazdasági alapozó számítások     36/36 óra 
Valós számok halmazának ismerete. Önálló munka gyakorlása. Önfejlesztés, önellenőrzés 



113 
 

segítése, igényének kialakítása.  
Absztrakciós, kombinációs képesség fejlesztése. 
Törtekkel való műveletek 
Egyenletrendezés, Egyenletrendszerek 
Szöveges feladatok, gazdasági fogalmakkal 
Algebrai kifejezések 
Függvények: lineáris, másodfokú, fordított arányosság, exponenciális.  
Algebrai számítások. Egyenes egyenlete.  
Kapcsolatok a függvények között. 
 
3.5.2.6.2 Pénzügyi számítások       18/36 óra 
Egyszerű kamatozás 
Kamatos kamatozás 
Vegyes kamatozású konstrukció alkalmazása  
Törlesztő tervek típusai 
Kölcsöntörlesztés, hiteldíj 
Pénzügyi szöveges feladatok gyakorlati alkalmazása. 
 
3.5.2.6.3 Statisztikai számítások      18/62 óra 
Egyszerű, súlyozott átlag alkalmazása  
Módusz, medián, terjedelem 
Számított és helyzeti középértékek fajtái  
Nevezetes közepek 
Diagramok. Kör-, vonal-, oszlop és sávdiagramok értelmezése, készítése.  
Annak eldöntése, hogy mikor, milyen diagramot érdemes készíteni 
Viszonyszámok. Százalékszámítás. A viszonyítási számok helyes megtalálása a szöveg alapján. 
Százalékfogalmak magabiztos ismerete. A nettó ár és a fogyasztói ár közötti eltérés 
meghatározása különböző adókulcsok mellett 
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3.6 Pénzügyi ügyintézői feladatok megnevezésű tanulási terület 
 
A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  768/758 óra  
A tanulási terület tartalmi összefoglalója 
A tanulók megismerik a pénzügy, a vállalkozásfinanszírozás és az adózás alapösszefüggéseit, az 
elszámolások információtartalmát, a gazdasági események eredményre, vállalkozásműködésére 
gyakorolt hatását. Képesek értékelni a finanszírozás, a befektetés alapvető formáit, értik a 
likviditás biztosításának fontosságát. Lehetőséget biztosít a tanulók számára a pénzügyi 
ügyintézői feladatokhoz kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésére, 
kommunikációs és prezentációs képességeik fejlesztésére. 
 
3.6.1 Pénzügy tantárgy 386/371 óra 
 
3.6.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tanuló érdeklődjön a mindenkori gazdaságpolitikai és pénzügypolitikai célok és megvalósításuk 
módjai iránt, eligazodjon a pénzügy intézményrendszerében és ismerje az alapvető pénzügyi 
szolgáltatásokat. Alkalmas legyen arra, hogy meghatározza és kiválassza a pénzforgalom 
lebonyolításának a vállalkozás számára leginkább megfelelő módját, és segítsen eligazodni a 
pénzügyi piacon kínált értékpapírok fajtái között. A tanuló megismerje a nemzetközi elszámolási 
eszközök árfolyam-alakulásának hatását a gazdasági szférára. A tanuló megértse és a 
mindennapi életben alkalmazni is tudja, hogy a pénznek időértéke van a különböző 
időpontokban esedékes pénzáramok tekintetében, akár a betétgyűjtéshez, akár a 
hitelfelvételhez kapcsolódóan. Legyen képes a tanuló egyszerű befektetési, értékpapírárfolyam- 
és hozamszámításon keresztül dönteni a beruházás megvalósításáról, a vásárlási-eladási 
szándékról. 
 
3.6.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
 
3.6.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak A gazdasági számítások tantárgy 
témakörei Matematika: egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 
 

3.6.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
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3.6.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 
Készségek, képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség 
mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok
, attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 

 
 

Példákon keresztül 
bemutatja a mai 
pénz fajtáit, a pénzügyi 
viszonyokat. 

 

 
Tisztában van a 
pénzügyi rendszer 
feladataival. 

 
 

 
Teljesen önállóan 

Fogékony az új 
információk 
befogadására. A 
minőségi 
munkavégzés 
érdekében követi 
a szakmájával 
kapcsolatos 
jogszabályi 
változásokat.  
 

Digitális tartalmak 
létrehozása, 
átalakítása, 
formázása, 
szerkesztése 
változatos 
programok, 
alkalmazások 
együttes 
használatával 

Példákon keresztül 
értelmezi a  monetáris 
 szabályozó eszközök 
hatásait a 
pénzforgalomra. 

Érti a kétszintű 
bankrendszer 
lényegét és a 
jegybank monetáris 
irányításban 
betöltött szerepét. 

 Törekszik a 
pontos, 
áttekinthető, 
munkavégzésre. 

 

Teljesen önállóan 
 

 

Tájékozódik a pénzügyi 
piaci kondíciókról. 
Közreműködik a banki 
termékek (kamat, díj, 
jutalékok 
figyelembevételével) 
kiválasztásában. 

Különbséget tud 
tenni monetáris és 
nem monetáris 
közvetítők között. 
Ismeri a 
bankügyletek 
típusait. 

  
Összetett 
információgyűjtés és -
tárolás, kreatív 
megoldásokkal, 
egyszerű 
struktúrában 

 

 

Instrukció alapján 
részben önállóan 
 

 

  

Adatokat szolgáltat 
a hitelkérelem 
összeállításához. 
Gondoskodik a 
törlesztőrészletek 
kifizetéséről, figyeli a 
hitelkamatot és a 
hitelkeretet. 

Tudja a hitelezési 
eljárás menetét. 
Ismeri a 
kölcsöntörlesztéssel, 
hiteldíjjal 
kapcsolatos 
számításokat. 

 Információk meg- 
osztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása, 
programok 
összetettebb 
funkcióival, a 
netikett szabályainak 
betartásával 

 

 

Instrukció alapján 
részben önállóan 
 

 

  

Kiállítja a pénzforgalmi 
nyomtatványokat, 
gondoskodik a 
teljesítésükről. 

Ismeri a fizetési 
számlák fajtáit. 

Teljesen önállóan Számlázóprogramot 
használ. 

Lebonyolítja a kész- 
pénzforgalmat, kezeli a 
bankkártyákat. 

   

Ismeri a készpénz- 
forgalom típusait. Teljesen önállóan 

  

Kiállítja a bevételi 
és kiadási 
bizonylatokat, vezeti a 
pénztárjelentést, a 
pénztárnaplót és a 
szigorú számadású 
nyomtatványok 
analitikáját. 

 

 
Tisztában van a 
házipénztár 
működési 
szabályaival. 

Teljesen önállóan 
Digitális tartalmak 
létrehozása, 
átalakítása, 
formázása, 
szerkesztése 
változatos 
programok, 
alkalmazások 
együttes 
használatával 
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Közreműködik a 
bankgarancia, a 
fedezetigazolás és az 
akkreditív nyitás 
ügyében. 

Ismeri a nemzetközi 
elszámolások 
eszközeit. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

 

  
Ismeri a pénzügyi 
piacok működését 
és az értékpapírok 
típusait. 
Érti az alapvető 
befektetési 
számítások 
alkalmazási 
lehetőségeit. 

  
  

Elvégzi az alapvető 
befektetési 
számításokat. 

 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

  

   Összetett 
információgyűjtés és 
-tárolás, kreatív 
megoldásokkal, 
egyszerű 
struktúrában 

Közreműködik a 
biztosítási termékek 
kiválasztásában. 

Ismeri a biztosítási 
termékeket. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

   

Adatokat szolgáltat a 
finanszírozási 
döntésekhez. 

Ismeri a 
finanszírozási 
döntésekhez 
szükséges 
információforrásokat
. 

 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

 

Közreműködik a 
befektetési döntések 
előkészítésében. 

Ismeri a beruházások 
pénzügyi forrás 
lehetőségeit. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

  

Részt vesz a 
pályázatok, 
projekttámogatások 
készítésében, 
nyilvántartásában, 
elszámolásában. 

 
Ismeri a projektek 
támogatásiforrás-
lehetőségeit. 

 

 
Irányítással 

 

 

 

3.6.1.6 A tantárgy témakörei 
 
11. évfolyam elmélet 
3.6.1.6.1 A pénzügyi intézményrendszer     20/20 óra 
A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése Jegybank és a monetáris szabályozás 
Az MNB szervezeti felépítése 
A magyar központi bank feladatai, a monetáris irányításban betöltött helye 
A pénzügyi intézmények jellemzői (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások)  
Nem monetáris közvetítők és feladataik (biztosítók, nyugdíjpénztárak) Magyar Bankszövetség, 
OBA, BEVA 
Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 
 
3.6.1.6.2 Bankügyletek –     25/24 óra 
Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, hitelfelvétel a jegybanktól és 
más banktól) 
Aktív bankügyletek, a hitelezés folyamata (hitelek típusai, lízingügylet, faktorálás, forfetírozás).  
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A hitelezési eljárás menete 
Hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték  
Semleges bankműveletek 
 
3.6.1.6.3 A pénzforgalom       18/18 óra 
A pénzforgalom általános szabályai. Banki titoktartási szabályok A fizetési számlák fajtái 
Fizetési módok: 
‒ fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, okmányos meghitelezés 
(akkreditív) 
‒ fizetési számlához kötődő készpénzfizetés: készpénzfizetésre szóló csekk 
kibocsátása és beváltása, készpénzbefizetés fizetési számlára, készpénzkifizetés fizetési 
számláról 
‒ fizetési számla nélküli fizetés: készpénzátutalás 
‒ készpénzfizetés 

A készpénzforgalom lebonyolítása 
A pénztár, a pénzkezelés és a pénztári forgalom elszámolása 
A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök 
 
3.6.1.6.4 A vállalkozások finanszírozása     9/8 óra 
A finanszírozás fogalma, jellemzői 
A finanszírozás formái: belső és külső finanszírozás  
Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv 
A beruházások finanszírozási forrásai 

 belső forrásból történő finanszírozás 

 külső forrásból történő finanszírozás 

 lízingfinanszírozás jellemzői, a lízing típusai 

 projekttámogatások: kis- és középvállalkozások gazdaságfejlesztést szolgáló 
támogatásai 

 
11. évfolyam gyakorlat 
3.6.1.6.5 A pénz időértéke       30/30 óra 
 
Javasolt a témakört csoportbontásban feldolgozni.  
A pénz időértékének fogalma, jelentősége 
A jelenés a jövőérték-számítás időtényező-táblázatok alkalmazásával  
Az egyszerű és a kamatos kamatszámítása 
Diszkontálás 
A bank passzív bankműveletei, megtakarítási számlák, befektetési számítások 
A bank aktív bankműveletei, a hitelezés folyamata, hiteltörlesztési módok számítása 
 
3.6.1.6.6 A pénzkezelés bizonylatai      36/36 óra 
Javasolt a témakört számítógépteremben, csoportbontásban feldolgozni. Bankválasztási 
szempontok a gyakorlatban 
A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés formai és tartalmi követelményei  
A pénzforgalmi számla nyitása 
A pénzforgalmi szolgáltatások lebonyolításának lépései  
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A pénzkezelési szabályzat 
A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok A bizonylatok adattartalmának értelmezése: 

 kiadási és bevételi pénztárbizonylat 

 időszaki pénztárjelentés 

 készpénzfizetési számla 

 szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása 
Pénzügyi bizonylatok (számla) kiállítása számlázóprogram használatával  
Fizetési számlák közötti fizetési megbízások elektronikus kiállítása 
Számlázó programok segítségével számlázási, valamit a kapcsolódó adatszolgáltatási gyakorlati 
feladatokat megoldása 
 
3.6.1.6.7 A vállalkozások finanszírozása     42/40 óra 
EU-s támogatási források.  
A pályázatírás és a pénzügyi tervezés kapcsolata  
Pályázati adminisztráció, iratanyagok, dokumentumok kezelése Forgóeszköz-finanszírozás 
Forgóeszköz-szükséglet megállapításának módjai (forgási mutatók, mérlegmódszer 
alkalmazásával) 
Jellemző finanszírozási források  
Rövid lejáratú bankhitel és típusai 
Kereskedelmi hitel (vevőktől kapott előleg és áruhitel), váltótartozás Faktoring lényege, és 
igénybevételének jellemzői 
Tartós passzívák 
Üzletfinanszírozás 
Pénzügyi tervezés és a tervek csoportjai  
Állományi (státusz) és forgalmi szemléletű terv 
Az állományi szemléletű terv: a mérlegterv jellemzői  
Forgalmi szemléletű terv: a likviditási terv jellemzői 
A pénzügyi tervek egyenlegének ismeretében hozott intézkedések 
 
12. évfolyam elmélet 
3.6.1.6.8 A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése    5/5 óra 
A teljesítménymutatókból nyerhető információk 
Elemzés állományi és folyamatszemléletben 
 
3.6.1.6.9 Nemzetközi pénzügyek      15/15 óra 
A nemzetközi fizetések általános szabályai  
A nemzetközi elszámolások eszközei 
A valuta, a devizaárfolyama, az árfolyamok jegyzése 
A nemzetközi fizetések általános szabályai 
Fizetési módok a nemzetközi kereskedelemben (devizaátutalás, okmányos inkasszó, akkreditív) 
A nemzetközi pénzügyi intézmények és feladataik 
 
3.6.1.6.10 Pénzügyi piacok és termékeik     30/42 óra 
A pénzügyi piacok fogalma, gazdaságban betöltött szerepe  
Pénzügyi piacok csoportosítása 
Az értékpapírok pénzügyi piacokon betöltött szerepe 
Az értékpapírok megjelenése, fogalma (főbb csoportosítási szempontjai)  
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Az értékpapírok főbb fajtái: 

 a kötvény fogalma, jellemzői, fajtái, a vállalati kötvény pénzügyi piacon betöltött 
szerepe 

 a részvény fogalma, fajtái, jellemzői, a részvények szerepe a gazdaságban 

 a közraktárjegy fogalma, jellemzői 

 az állampapírok jellemzői és fajtái 

 a banki értékpapírok 

 váltóismeretek 
A pénzügyi piacok, a tőzsde működése 
 
3.6.1.6.11 Befektetések értékelése      8/8 óra 
Befektetési döntések típusai 
A beruházások pénzáramai, típusai (kezdő pénzáram, működési pénzáram és végső pénzáram) 
és tartalmuk 
 
3.6.1.6.12 Biztosítási alapismertek      14/14 óra  
Alapfogalmak 
A biztosítás szerepe, jelentősége, módszere 
A biztosítási ágazatok rendszerei, biztosítási formák szerződés és biztosítási díj 
Biztosítási esemény bekövetkezése, kárrendezés 
 
12. évfolyam gyakorlat 
3.6.1.6.13 A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése  5/5 óra 

A pénzügyi mutatók főbb fajtái 

 vagyon – és tőkestruktúra mutatók 

 hatékonysági mutatók 

 jövedelmezőségi mutatók 

 eladósodási mutatók 

 pénzügyi egyensúly mutatói 

 piaci érték mutatók 
A mutatók kiszámításának értelmezése 
 
3.6.1.6.14 Nemzetközi pénzügyek     15/15 óra 
A nemzetközi fizetések általános szabályai  
A valuta és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok  
A valuta-, a devizaárfolyamokhoz kapcsolódó számítások 
 
3.6.1.6.15 Pénzügyi piacok és termékeik     15 óra 
Értékpapír-hozam számítási feladatok  

A tőke és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek 
 
 
3.6.1.6.16 Befektetések értékelése –    37/33 óra 
Tőkebefektetési számítások: a beruházások gazdaságossági számításai – statikus és dinamikus 
számítások 
A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási 
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pénzeszközök forgási sebessége. 
A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték, jövedelmezőségi index, belső megtérülési 
ráta (számítás nélkül, csak értelmezés szintjén) 
Döntési szabályok a beruházás megvalósítására vagy elutasítására vonatkozóan  
A kötvény értékelése: 

A klasszikus kötvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, összevetése a piaci 
árfolyammal, valamint a vásárlási-eladási szándék megállapítása 
A kötvények hozamának számítása: névleges hozam, egyszerű hozam  
A részvény értékelése: 
A törzsrészvény és az elsőbbségi részvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, 
összevetése a piaci árfolyammal, valamint a vásárlási-eladási szándék megállapítása 
A részvények várható hozamának számítása  
Tőzsdei ügyletek értékelése 
 
13. évfolyam -gyakorlat 
3.6.1.6.17 Komplex pénzügyi feladatok      62/58 óra 
Komplex pénzügyi feladatok online megoldása 
Javasolt a témakört csoportbontásban, számítógépteremben feldolgozni.  
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3.6.2 Irodai szoftverek alkalmazása tantárgy 93/93 óra 
 
3.6.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlati ismereteket szerezzenek a vállalati gazdálkodás 
üzleti folyamatainak az irodai szoftverekkel való támogatásának működési folyamataiban. 
Betekintést nyerjenek az irodai szoftverek szakmai alkalmazásába. 
Ajánlott téma: vállalati integrált rendszerek gyakorlati megismerése 
 
3.6.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
3.6.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A pénzügy tantárgy bankügyletek és pénzforgalom témakörei  
A számvitel tantárgy témakörei 
Az adózás tantárgy témakörei 
 
3.6.2.4 A képzés órakeretének 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 
lebonyolítani. 
 
3.6.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, 
képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség 
mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 
Megadott 
szempontok táblát, 
diagramot készít. 

Ismeri az adott 
területhez kapcsolódó 
pénzügyi, 
finanszírozási, 
számviteli szabályokat 

 Fogékony az új 
információk 
befogadására. A 
minőségi 
munkavégzés 
érdekében követi a 
szakmájával 
kapcsolatos 
jogszabályi 
változásokat. 
Pontosságra, 
precizitásra 
törekszik. 

Digitális tartalmak 
létrehozása, 
átalakítása, 
formázása, 
szerkesztése 
változatos 
programok, 
alkalmazások 
együttes 
használatával 

 
 
Megadott 
szempontok szerint 
kamat- 
számítást és 
hiteltörlesztő tervet 
készít. 

Instrukció 
alapján részben 
önállóan 

Megadott 
szempontok alapján 
kiszámolja a tárgyi 
esz- 
közök 
értékcsökkenését. 

 

 

 

 

 

 
 

3.6.2.6 A tantárgy témakörei 
13. évfolyam -gyakorlat 
3.6.2.6.1 Irodai szoftverek szakmai alkalmazása    93/93 óra 
Táblázatkezelőben végzett feladatok: 



122 
 

 statisztikai (táblák, számítások, diagrammok) 

 pénzügyi (kamatszámítás, jelenérték, jövőérték táblák) 

 vállalkozásfinanszírozási (hiteltörlesztés, pénzforgalmi terv, mutatók, diagramok) 

 számviteli (écs. számítás, készletérték számítás, önköltség kalkuláció) 

 adózási (áfa bevallás, bérkalkuláció) 
Szövegszerkesztő szakmai használata (kimutatás készítés, körlevél stb.) 
 
Ajánlott téma: vállalati integrált rendszerek gyakorlati megismerése 
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3.6.3 Adózás tantárgy 93/170 óra 
 
3.6.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tanulók megismerik a magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, 
gazdálkodási szabályait. Felkészíti a tanulókat a kiemelt adójogszabályok alkalmazására az 
adózás rendjében és az adóigazgatási rendtartásban meghatározottak figyelembevételével, a 
jövedelem típusú adók és a forgalmi adó, valamint a helyi adók tekintetében. Rámutat a 
magánszemélyek személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségére, az arányos közteherviselés 
szükségességére. A tanulóknak egyszerűbb adózási feladatok megoldásában jártasságot kell 
szerezniük, ki kell számolniuk az egyes adónemek kapcsán a fizetendő adóelőlegeket, valamint 
írásban elkészíteni az éves bevallásokat. 
 
3.6.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
 
3.6.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  
Gazdasági ismeretek tantárgy, Számvitel tantárgy 
 
3.6.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
 
3.6.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség 
mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 
Adónaptárt vezet és 
figyelemmel kíséri azt. 
Adó és 
járulékbevallásokat 
készít, 
adó és 
járulékfolyószámlát 
egyeztet, kezel, valamint 
kezdeményezi az adók 
pénzügyi rendezését. 

 
Ismeri az adózás 
rendjének 
jogszabályi 
előírásait 
(adóhatóságok, 
adókötelezettség, 
ellenőrzés, 
jogkövetkezmény
ek). 

Teljesen 
önállóan 

 
Fogékony az új in- 
formációk befoga- 
dására. A minőségi 
munkavégzés 
érdekében követi a 
szak- 
májával kapcsolatos 
jogszabályi 
változásokat. 
Pontosságra, 
precizitásra 
törekszik. 

Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása 
programok 
összetettebb 
funkcióival, a 
netikett 
szabályainak 
betartásával 

Közreműködik a 
személyi jövedelemadó 
elszámolásával 
összefüggő 
nyilvántartási 
kötelezettség 
teljesítésében, elvégzi a 
személyi jövedelem- 
adóval kapcsolatos 
elszámolásokat. 

 

 
Ismeri a személyi 
jövedelemadózás 
elszámolási 
szabályait a 
hatályos 
jogszabályok 
szerint. 

Teljesen 
önállóan 
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Elvégzi a bért terhelő 
adókkal és járulékokkal 
kapcsolatos 
elszámolásokat, 
megállapítja az 
adó és járulékfizetési 
kötelezettséget. 

 

Ismeri a bért 
terhelő adók és 
járulékok 
elszámolási 
szabályait a 
hatályos 
jogszabályok 
szerint. 

 
 

Teljesen 
önállóan 

  

Közreműködik a 
vállalkozások 
jövedelemtípusú 
adóinak 
megállapításánál (pl. 
vállalkozói személyi 
jövedelemadó, társasági 
adó). 

Ismeri az egyéni 
vállalkozó adózási 
formáit, a 
társaságok 
jövedelemadózás
a elszámolási 
szabályait a 
hatályos 
jogszabályok 
szerint. 

 
 

 
Teljesen 
önállóan 

 

Nyilvántartja a helyi 
adókat és az egyéb 
fizetési 
kötelezettségeket (pl. 
szakképzési hozzájárulás, 
környezetvédelemmel 
kapcsolatos díjak). 

Ismeri a helyi 
adók elszámolási 
szabályait a 
hatályos 
jogszabályok 
szerint. 

 
 

 
Teljesen 
önállóan 

 

Közreműködik a 
gépjárműadó és 
cégautóadó 
megállapításánál. 

Ismeri a 
gépjárműadó és 
cégautóadó 
elszámolási 
szabályait a 
hatályos 
jogszabályok 
szerint. 

 
 

Teljesen 
önállóan 

 

 
 

3.6.3.6 A tantárgy témakörei 
 
12. évfolyam elmélet 
3.6.3.6.1 Az államháztartás rendszere      4/5 óra 
A költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, a költségvetés egyenlege  
Az adó és az adórendszer fogalma, jellemzői 
A magyar adójog forrásai 
Az adók csoportosítása: jövedelemadó, forgalmi típusú adó, vagyonadóztatás 
 

3.6.3.6.2 Az adózás rendje, az adóigazgatási rendtartás  12/15 óra 
Az adókötelezettség szabályai 
Az adómegállapítási módok 
A bevallás, adófizetés és adóelőleg-fizetés szabályai  
A bizonylatkiállítás és a nyilvántartás szabályai 
Adatszolgáltatás, pénzforgalmi számlanyitási kötelezettség  
Adótitok, adóhatósági adatszolgáltatás 



125 
 

Fizetési kedvezmények, elévülés Jogkövetkezmények, intézkedések 
Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége  
Az ellenőrzés célja és fajtái 
Az ellenőrzés megindítása és lefolytatása, az ellenőrzés befejezése  
Jogorvoslat és eljárási költség 
 
3.6.3.6.3 Általános forgalmi adó      36/36 óra 
Az általános forgalmi adó alanyai 
A gazdasági tevékenység fogalma 
A termék értékesítésének és szolgáltatás nyújtásának esetei a törvény értelmében  
A termék Közösségen belüli beszerzése és a termék importja 
A teljesítés helye a termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében az általános 
szabályok értelmében 
A teljesítés ideje 
Az adófizetési kötelezettség keletkezése, a fizetendő adó megállapítása  
Az adó alapja termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében Az adó alapjának 
utólagos csökkentése 
Az adó mértéke, az adó alóli mentességek szabályai  
Az adólevonási jog keletkezése 
Az előzetesen felszámított adó megosztása  
Az adólevonási jog korlátozása 
Adófizetési kötelezettség megállapítása  
A számlázás szabályai 
Feladatok megoldása az általános forgalmi adó fizetendő adójának megállapítására, a 
vállalkozást terhelő általános forgalmi adó és az előzetesen felszámított adó megosztására 
vonatkozóan, az adó alóli mentességek és az adómértékek több kulcsára tekintettel 
Speciális elszámolási módok (fordított áfa, pénzforgalmi elszámolás) 
 

3.6.3.6.4 Helyi adók        20/20 óra 
A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális jellegű adók 
(magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi iparűzési adó, települési adó 
Az egyes típusok adóalanyai  
Az adó alapja és mértéke 
Az adókötelezettség teljesítése 
Egyszerűbb feladatok megoldása a helyiadókról szóló törvényben meghatározott adónemekre 
 
13. évfolyam elmélet 

3.6.3.6.5 Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok   30/32 óra 
Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok a személyi 
jövedelemadó törvény alapján (az adó megállapítása, adónyilatkozat, egyszerűsített bevallás, 
adófizetés) 
Az adóköteles és az adómentes bevételek, az adóköteles bevételek legfőbb jellemzői 
A bevételek jövedelemtartalmának megállapítása: az összevonásra kerülő jövedelmek 
(kiemelten a munkaviszonyból származó jövedelmekre, a megbízási díjakra és a vállalkozói 
„kivétre”) 
Családi kedvezmény, első házasok kedvezménye, négy vagy több gyermeket nevelő anyák 
kedvezménye 
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Adókedvezmények 
Az adóelőleg megállapítása, bevallása és megfizetése  
A bért terhelő járulékok 
A szociális hozzájárulási adó 
Adóelőleg számítása és az éves adóbevallás elkészítése, a kifizetendő havi bér megállapítása 
gyakorlófeladatokon keresztül 
A külön adózó jövedelmek adóztatása, kiemelten az ingóság és az ingatlanértékesítés adóztatása, 
a kamatjövedelem, az osztalékból származó jövedelem 
Feladatok megoldása az összevonásra kerülő és a különadózó jövedelmekre, esettanulmány 
elkészítése kiscsoportos keretben 
 
3.6.3.6.6 Az egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái – 20/20 óra 
Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi jövedelemadóban A vállalkozói személyi 
jövedelemadó: 

 A vállalkozói kivét, a vállalkozói jövedelem és a vállalkozói osztalékalap adózási 
szabályai 

 Az átalányadózás szabályai 
A kisadózó vállalkozások tételes adója, az adónem választásának feltételei: 

 A kata alapjának meghatározása 

 A kata mértéke (főállású kisadózó, főállásúnak nem minősülő kisadózó) 

 A kata által kiváltott adónemek 
További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az általuk 
kiváltott adók 

 Egyszerűbb feladatok megoldása a vállalkozói személyi jövedelemadó, és a kisadózó 
vállalkozások az adóalapot jogcímében (egyszerre) növelő és csökkentő tételek 

 az adóalapot csak csökkentő tételek 

 az adóalapot tételes adója körében, esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 
 
3.6.3.6.7 Társaságok jövedelemadózása     36/36 óra 
A társasági adó alanyai, az adófizetési kötelezettség 
A társasági adóalap meghatározása, az adózás előtti eredmény, az adóalap és a 
jövedelem(nyereség)minimum összefüggései 
Az adóalap-korrekciós tételek jelentősége  
Az adóalapot módosító tételek csoportjai: 

 csak növelő tételek  
Az adó mértéke 
Az alapvető adókedvezmények  
Az adózás utáni eredmény 
A kisadózó vállalkozások tételes adója alanyai 

 Az adónem választásának feltételei 

 A kata alapjának meghatározása 

 A kisvállalati adó alanyai 

 Az adónem választásának feltételei A kiva vállalkozói adó alapja és mértéke 
További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az általuk 
kiváltott adók 
Egyszerűbb feladatok megoldása a társasági adófizetési kötelezettség és az adózott eredmény 
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megállapítása területén a legjellemzőbb adóalap-korrekciós tételek alapján, kata adóalany 
fizetési kötelezettségének meghatározása 
 
3.6.3.6.8 Gépjárműadó és cégautóadó      7/6 óra  
A gépjárműadó 
A belföldi gépjárművek adójának alanya és az adókötelezettség keletkezése, mentesség az adó 
alól 
Az adó alapja és mértéke személyszállító gépjármű és tehergépjármű esetén, az adó mértéke 
és az adókedvezmények 
A cégautóadó 

 A cégautóadó alanyai 

 A cégautóadó-fizetési kötelezettség keletkezése (bérlet, lízing, kiküldetés stb.) 

 Az adó mértéke 
A gépjárműadó és a cégautóadó összevezetésének feltételei 
Egyszerűbb feladatok megoldása a gépjárműadóra, a cégautóadóra 

 



128 
 

3.6.4 Elektronikus bevallás tantárgy 124/124 óra 
 
3.6.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 
Kialakítja a tanulókban az egyes kiemelt adónemek, valamint az adatszolgáltatások elektronikus 
bevallásának készségét. A tanulók a tantárgy elsajátítása után alkalmasak legyenek adókkal, 
járulékokkal kapcsolatos bevallásokat készíteni és kijelölésre elküldeni a NAV 
keretprogramjainak alkalmazásával. A tanulók képesek legyenek a bevalláshoz szükséges 
adatokat begyűjteni, ismerve azok számviteli, illetve pénzügyi területének forrásait. Alkalmassá 
váljanak a hibás bevallásban a hiba megkeresésére és kijavítására. Ismerjék a bevallások 
gyakoriságát, határidejét, szerkezetét. 
A tantárgy képzésének helyszíne: számítógépterem. 
 
3.6.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
3.6.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Az adózás tantárgy minden 
témaköre 
 
3.6.4.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
 
3.6.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség 
mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 
Képes betartani a 
digitális eszközökre 
vonatkozó használati, 
munkavédelmi 
szabályokat. 

Ismeri a digitális 
eszközökre vonatkozó 
használati, 
munkavédelmi 
szabályokat. 

 
 

Teljesen 
önállóan 

 
 
 

Fogékony az új 
információk 
befogadására. A 
minőségi 
munkavégzés 
érdekében követi a 
szakmájával 
kapcsolatos 
jogszabályi 
változásokat. 
Pontosságra, 
precizitásra 
törekszik. 

 

ÁNYK program, 
nyomtatványok 
telepítése, frissítése 

 
Elkészíti a dolgozók 
beés kijelentésének, 
adatváltozásának 
nyomtatványait. 

Ismeri a dolgozók beés 
kijelentésének 
elkészítési, az 
adatváltozások 
bejelentési szabályait a 
hatályos jogszabályok 
szerint. 

 
 

Teljesen 
önállóan 

 
 

ÁNYK program 
szakszerű 
használata 

Bevallást készít a 
foglalkoztató, 
kifizetőhely havi szja-, 
szociális hozzájárulási 
adó- és 
járulékkötelezettségér
ől. 

Ismeri a foglalkoztató, 
kifizetőhely havi szja-, 
szociális hozzájárulási 
adó-és 
járulékkötelezettségén
ek szabályait. 

 

 
Teljesen 
önállóan 
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Alkalmazza az 
adatszolgáltatásra, 
adatkezelésre és az 
információbiztonságra 
vonatkozó szabályokat. 

Tisztában van az 
adatszolgáltatásra, 
az adatkezelésre és az 
információbiztonságra 
vonatkozó 
szabályokkal. 

 

 
Teljesen 
önállóan 

  

A szükséges igazolások 
begyűjtése 
után szja-bevallást 
készít magánszemély, 
ill. egyéni vállalkozó 
részére. 

Ismeri az szja-bevallás 
szabályait 
magánszemély, ill. 
egyéni vállalkozás 
esetén. 

 

 
Teljesen 
önállóan 

 

Elkészíti az általános 
forgalmi adó 
bevallását. 

Ismeri az áfabevallás 
szabályait. 

 

Teljesen 
önállóan 

 

Elkészíti az egyéni 
vállalkozó, társaság 
éves iparűzési 
adójának a bevallását 
(hipa). 

 
Ismeri a hipabevallás 
szabályait. 

 
 

Teljesen 
önállóan 

 

Elkészíti a kisadózó 
vállalkozók tételes 
adójának éves 
bevallását. 

 

Ismeri a katabevallás 
szabályait. 

 
Teljesen 
önállóan 

 

 
 

3.6.4.6 A tantárgy témakörei 
13. évfolyam -gyakorlat 
 
3.6.4.6.1 A gyakorlat előkészítése    – 10/10 óra 
A munka előkészítésének menete: 
Tájékozódás a NAV honlapján 
Keretprogram letöltése, a kiválasztott nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk letöltése  
A számítógépen a nyomtatványkitöltő rendszerben a kiválasztott bevallás megnyitása A 
törzsadatok kitöltése 
 
3.6.4.6.2 Az elektronikus bevallás gyakorlata     104/104 óra 
Az elkészítendő bevallások fajtái: 
A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és 
változásbejelentő adatlap (T1041) 
Bejelentő és változásbejelentő elektronikus adatlap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 
2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített egyszerűsített 
foglalkoztatás adatairól (T1042E) 
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, 
valamint a szakképzési hozzájárulásról (08-as bevallás) 
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a 
mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről (58-as) 
bevallás 
Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez (17-es bevallás)  
Bevallás a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a 
szociális hozzájárulási adóról, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről (évszámSZJA) 
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Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás) 
A munkáltató, kifizető összesített igazolása a személyi jövedelemadó bevalláshoz (M30as 
bevallás) 
ADAT ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek 
részére (T1011-es bevallás) 
Általános forgalmi adó bevallás (65-ös bevallás) 
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (HIPA) Adatlap 
munkáltatótól származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony 
megszűnésekor (Adatlap évszám) 
A kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (KATA) Nyilatkozat a nulla értékadatú 
bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás) 
 
3.6.4.6.3 A bevallások ellenőrzése       10/10 óra 
A kész bevallások áttekintése, szükség esetén a kitöltési útmutató használata Ellenőrzési 
funkció futtatása, a jelzett hibák javítása 
Mentés, a hibátlan bevallás kijelölése elektronikus elküldésre 
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3.7 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai megnevezésű tanulási terület 
 
A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 675/722 óra  
A tanulási terület tartalmi összefoglalója 
A könyvvezetés és beszámolókészítés tanulási terület tananyagában a tanuló megismeri, hogy a 
számviteli törvény alapján kell a gazdálkodóknak könyveiket vezetni és beszámolóikat 
elkészíteni, ezért cél, hogy ismerjék meg és sajátítsák el a kettős könyvvitel rendszerében történő 
eljárásokat és módszereket. Az előírásoknak megfelelően a gazdasági élet vállalkozási területén 
a bizonylatok kitöltésétől kezdve az analitikus nyilvántartáson keresztül a gazdasági műveletek 
könyvelésén át képes lesz a vállalkozás eredményének és vagyonának megalapítására. 
Biztosítson lehetőséget a tanulók számára a könyvvezetés és beszámolókészítés feladataihoz 
kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésére, kommunikációs és 
prezentációs képességeik fejlesztésére. 
 
3.7.1 Számvitel tantárgy 381/402 óra 
 
3.7.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
Ismerje meg a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a számvitel jogi 
szabályozását.  
Alkalmazza az analitikus és szintetikus könyvelés módszereit.  
Bizonylatok alapján tudja könyvelni a vállalkozásoknál jellemzően előforduló gazdasági 
eseményekkel kapcsolatos tételeket. 
 
3.7.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
3.7.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  
 Könyvvezetési alapok és a Pénzügy, adózás tantárgyak témakörei 
 
3.7.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
 

3.7.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, 
képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség 
mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 
Bizonylatokat készít 
elő a könyveléshez. 

Ismeri a számviteli 
törvény előírásait. 

Teljesen 
önállóan 

 
Szakmai 
kommunikációjába
n az ügyfelekkel és 
a vállalati 

Interneten keres, 
adatot rögzít. 

Könyvelési 
tételeket szerkeszt 
a szabályoknak 
megfelelően. 

 

Ismeri a számviteli 
törvény előírásait. 

 
Teljesen 
önállóan 
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Könyveli a tárgyi 
eszközökkel és 
immateriális 
javakkal 
kapcsolatos 
gazdasági 
eseményeket. 

 
Ismeri a tárgyi 
eszközök elszámolását. 

 
 

Teljesen 
önállóan 

vezetőkkel 
együttműködésre 
törekszik 
Munkájában követi 
a jogszabályi 
változásokat. 

 

  
Könyveli a vásárolt 
készletekkel és a 
szállítókkal 
kapcsolatos 
gazdasági 
eseményeket. 

 

Ismeri a vásárolt 
készletek 
elszámolását. 

 
 

Teljesen 
önállóan 

  

Könyveli a 
jövedelem-
elszámolással és a 
munkabérek 
közterheivel 
kapcsolatos 
gazdasági 
eseményeket. 

 
Ismeri a 
jövedelemelszámolás 
szabályait. 

 

 
Teljesen 
önállóan 

 

Könyveli a saját 
termelésű 
készletekkel 
kapcsolatos 
gazdasági 
eseményeket. 

Ismeri a termelési 
költségek és a saját 
termelésű készletek 
elszámolását. 

 
Teljesen 
önállóan 

 

Elszámolja a hitel 
(kölcsön) 
felvételével, a 
törlesztésekkel és a 
kamatokkal 
kapcsolatos 
gazdasági 
eseményeket. 

 
Ismeri a 
kötelezettségekkel 
kapcsolatos 
elszámolásokat. 

 

 
Teljesen 
önállóan 

 

Közreműködik a 
zárlati feladatok 
elkészítésében. 

Ismeri a 
mérlegkészítés, 
eredménymegállapítás 
módját. 

 
Teljesen 
önállóan 

 

 
 

3.7.1.6 A tantárgy témakörei 
11. évfolyam  -elmélet 
3.7.1.6.1 A számviteli törvény és az éves beszámoló    36/36 óra 
A számviteli törvény célja és hatálya, főbb fejezetei 
A számvitel fogalma és részei, számviteli alapelvek 
A különböző beszámolási formák alkalmazásának feltételei  
A közzététel, a letétbe helyezés és a könyvvizsgálat 
A könyvvitel fogalma, feladatai 
A vállalkozás eszközei, az eszközök csoportosítása  
A források és csoportosításuk 
A mérleg fogalma, fajtái (A típusú mérleg), mérlegkészítés (egyszerűsített éves beszámoló 
mérlege) 
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A bizonylatok fogalma, csoportosítása, tartalmi és formai kellékei, a bizonylati elv, a bizonylati 
fegyelem, a bizonylatok útja, a bizonylatok javítása 
 
 
3.7.1.6.2 A számlakeret, könyvelési tételek szerkesztése  60/60 óra 
A könyvviteli számlák 
Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete  
A számlák nyitása, zárása 
Idősoros és számlasoros könyvelés  
Mérlegszámlák, költség és eredményszámlák 
Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata 
 

3.7.1.6.3 Tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal kapcsolatos elszámolás -48/48 óra 
A tárgyi eszközök és fajtáik, állomány és értékváltozásaik, analitikus nyilvántartásuk  
A tárgyi eszközök értékelése (bekerülési érték fogalma, nyilvántartási érték) 
A tárgyi eszközök terv szerinti és terven felüli értékcsökkenése, a használatba vételkor egy 
összegben elszámolt eszközök 
A tárgyi eszközök amortizációszámítása degresszív eljárásokkal (nettó érték alapú, évek száma 
összeg módszer, szorzószámos módszer) 
A tárgyi eszközök piaci értékelése, az értékhelyesbítés 
A belföldi beruházás könyvelése (különböző finanszírozással)  
A felújítás és könyvelése 
A saját előállítású tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások  
A beruházás és felújítás analitikája 
Állományváltozások elszámolása (terven felüli értékcsökkenési leírás, selejtezés, értékesítés, 
térítés nélküli átadás, átvétel, lízingbe vett eszköz bevitele és átvétele, hiány, káresemény, 
értékhelyesbítés) 
Az immateriális javak és fajtái, állomány és értékváltozások, analitikus nyilvántartásuk  
Az immateriális javak beszerzésének könyvelése (vagyon értékű jog, szellemi termék) 
Az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése és értékcsökkenési leírásának számítása és 
könyvelése, terven felüli értékcsökkenés 
Az immateriális javak (vagyon értékű jogok és szellemi termékek) selejtezése, térítés nélküli 
átadása és átvétele, selejtezés és hiány elszámolása 
 
12. évfolyam  -elmélet 
3.7.1.6.4 Vásárolt készletetek elszámolása     18/36 óra 
A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik, a bekerülési érték és tartalma  
Az anyagok raktári és analitikus nyilvántartása 
Az anyagokban bekövetkezett változások könyvelése, ha a vállalat évközben folyamatos 
értéknyilvántartást nem vezet 
Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron történő, illetve tényleges beszerzési áron való 
nyilvántartásnál, a visszaküldés és az engedmény könyvelése 
Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO-elv alapján 
Az anyagértékesítés, a káresemény és gazdasági társaságba bevitt anyagokkal kapcsolatos 
gazdasági események könyvelése 
A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés számítása és 
könyvelése 
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Az áruk fogalma, csoportosításuk, az áruk analitikus nyilvántartása 
Nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés, engedmény könyvelése tényleges beszerzési áras 
nyilvántartásnál, áruértékesítés 
Kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése, az árrés  
Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések bizonylatolása 
és könyvelése 
A göngyöleg fogalma, csoportosítása, analitikus nyilvántartása  
Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése 
A saját göngyöleg beszerzése és kiszámlázása, a kiszámlázott göngyöleg visszaérkezésének 
könyvelése 
A göngyölegek kiselejtezése 
A közvetített szolgáltatás fogalma, a leszámlázott közvetített szolgáltatás  
A kiszámlázott közvetített szolgáltatás 
 

3.7.1.6.5 Jövedelemelszámolás       18/36 óra 
A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem részei 
A bérfeladás számítása, nyilvántartása és könyvelési feladatai (bér, betegszabadság)  
A levonások keletkezése, nyilvántartása és könyvelése 
A bérek közterheinek számítása, nyilvántartása és könyvelése (szocho, szaho)  
A jövedelem kifizetése (készpénzes és pénzforgalmi számlára történő utalás)  
A bérszámfejtésből származó kötelezettségek átutalása 
Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok  
A fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli elszámolások 
 
3.7.1.6.6 Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások   18/36 óra 
A kötelezettségek fajtái és jellemzői, analitikus nyilvántartásuk  
A hitel és a kölcsöntartozás keletkezése és megszűnése 
A költségvetési kapcsolatok számviteli elszámolása, költségvetési befizetési kötelezettségek, az 
általános forgalmi adóval kapcsolatos számviteli feladatok 
A szállítókkal és más rövidlejáratú kötelezettségekkel kapcsolatos könyvviteli elszámolások 
 
3.7.1.6.7 Költségekkel kapcsolatos elszámolások   18/36 óra  
A költség, közvetlen költség, közvetett költség fogalma 
A termelési költségek elszámolásának lehetőségei (költségnem, költséghely, költségviselő)  
A költségnemek részletes tartalma és a költségnemek könyvelése 
Költségmódosító tételek  
Költségek időbeli elhatárolása 
Az értékesítési, igazgatási költség és az egyéb általános költség tartalma  
Az önköltség fogalma, részei 
Önköltségszámítás, kalkulációs séma  
Önköltségszámítási szabályzat 
 
12. évfolyam gyakorlat 
3.7.1.6.4 Vásárolt készletetek elszámolása      18 óra 
3.7.1.6.5 Jövedelemelszámolás       18 óra 
3.7.1.6.6 Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások    18 óra  
3.7.1.6.7 Költségekkel kapcsolatos elszámolások     18 óra  
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13.évfolyam elmélet 
3.7.1.6.8 Sajáttermelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások és 
eredménymegállapítás          31/34 óra 
A saját termelésű készletek fogalma, fajtái és értékelésük 
A saját termelésű készletek közvetlen önköltségének meghatározása  
Raktárra vétellel kapcsolatos számítások és könyvelésük 
A saját termelésű készletek állományváltozásainak meghatározása  
A késztermékek leltári különbözetének elszámolása 
Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei 
Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, készletcsökkenés kiszámítása és könyvelése 
Visszáru és minőségi engedmény számítása és könyvelése  
A kiszámlázott ipari szolgáltatás elszámolása, könyvelése 
Eredménymegállapítás számítása esettanulmány formájában 
 
3.7.1.6.9 Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolások   10/10 óra 
A bankszámlát és a pénztárszámlát érintő gazdasági események 
A bankszámla és a pénztárszámla vezetésére vonatkozó szabályok 
A bankszámlát és a pénztárszámlát érintő legfontosabb gazdasági események könyvelése  
Az adott kölcsönökkel kapcsolatos elszámolások 
Az értékpapírok, befektetett pénzügyi eszközök könyvelése 

A forgatási célú kötvények beszerzésének, értékesítésének és beváltásának könyvviteli 
elszámolása 
A részvényvásárlás, a részvényértékesítés, valamint a kapott osztalék könyvelése  
A költségvetési kiutalási igények és teljesítésük 
A kamatok aktív és passzív időbeli elhatárolásának könyvelése 
 
3.7.1.6.10 A zárás, az éves beszámoló      52/70 óra  
A könyvviteli zárlat célja és feladatai 
A havi és negyedévi zárás feladatai, az év végi zárlati teendők  
A beszámolókészítés, a beszámoló részei 
A vagyonrészek értékelése a mérlegben 
Az éves beszámoló eredménykimutatása, összköltség-eljárású, forgalmiköltség-eljárású 
eredménykimutatás 
Az egyéb ráfordítások és az egyéb bevételek tartalma 
A pénzügyi eredmény (a pénzügyi ráfordítások és a pénzügyi bevételek)  
Társasági adó, osztalék elszámolása 
Az adózott eredmény meghatározása 
A kiegészítő melléklet készítésének célja és tartalma 

 
 
 



136 
 

3.7.2 Számviteli esettanulmányok tantárgy     139/165 óra 
 
3.7.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A számvitel tantárgyban elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása. A bizonylati rendszer 
kialakítása, a kézi és gépi analitika alkalmazása. Komplex feladatokon keresztül az elméleti 
ismeretek elmélyítése. Könyvelési tételek szerkesztése a gyakorlatban, naplóban és főkönyvben 
történő könyvelés. Az analitikus bizonylatok és a főkönyvi könyvelés kapcsolata. 
A tantárgy oktatását javasolt csoportbontásban megvalósítani. 
 
3.7.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
3.7.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Számvitel, pénzügy, adózás 
tantárgyak témakörei 
 
3.7.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
 
3.7.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség 
mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódo
k, attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 
Kiállítja és ellenőrzi a 
számviteli bizonylatokat. 

Ismeri a bizonylati 
rend és fegyelem 
szabályait. 

 

Teljesen 
önállóan 

Fogékony az új 
információk 
befogadására. A 
minőségi 
munkavégzés 
érdekében követi 
a szakmájával 
kapcsolatos 
jogszabályi 
változásokat. 

Irodai szoftvereket 
használ. 

Megszerkeszti és 
lekönyveli az adott 
könyvelési tételeket. 

   
 
 
 
 
 

Ismeri a 
számlakeret 
felépítését. 

Teljesen 
önállóan 

 

Kiállítja és ellenőrzi a 
pénzkezeléshez 
kapcsolódó 
bizonylatokat. 

Ismeri a 
pénzforgalmi 
bizonylatokat. 

 
Teljesen 
önállóan 

Pontosságra, 
precizitásra 
törekszik. 

 

Tanult elméleti 
ismeretek alapján 
tárgyieszköz-nyilvántartó 
kartont vezet. 

 

Ismeri a tárgyi 
eszközök értékelési 
elveit. 

 
 

Teljesen 
önállóan 

 

Készletnyilvántartást 
vezet. 

Ismeri a 
készletekkel 
kapcsolatos 
elszámolásokat. 

 

Teljesen 
önállóan 

Analitikus 
készletnyilvántartó 
programot használ. 

Elkészíti a bérköltségek 
és a bért terhelő adók 
elszámolását. 

Ismeri a 
jövedelemelszámol
ással 
kapcsolatos 
szabályokat. 

 
Teljesen 
önállóan 

 

Bérszámfejtő 
programot használ. 
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Bizonylatok alapján 
elvégzi a komplex 
könyvelési feladatokat. 

Ismeri a gazdasági 
események 
könyvelését. 

 
Teljesen 
önállóan 

 

Irodai szoftvereket 
használ. 

 

3.7.2.6 A tantárgy témakörei 
 
11. évfolyam -gyakorlat 
3.7.2.6.1.1 Számviteli bizonylatok      24/24 óra 
A bizonylatok tartalmi és formai követelményei  
Bizonylatok kiállítása, helyesbítése, megőrzése 
A vállalkozások által leggyakrabban használt bizonylatok 
 
3.7.2.6.2 Könyvelési tétel szerkesztése Az egységes számlakeret felépítése és 
szerkezete           24/18 óra 
Analitikus és szintetikus könyvelés a gyakorlatban Idősoros és számlasoros könyvelés 
 

3.7.2.6.3 A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok    12/18 óra 
Bizonylatok tartalmi és formai kellékei 
Kiadási és bevételi pénztárbizonylat Időszaki pénztárjelentés Készpénzfizetési számla 
Bizonylatok kiállítása megadott adatok alapján: 
Készpénzforgalomhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatainak elkészítése 
(komplex feladat megoldása) 
Bankhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatainak elkészítése (komplex feladat 
megoldása) 
Könyvelési tételek szerkesztése pénztári és banki bizonylatok alapján 
 
3.7.2.6.4 Tárgyi eszközök nyilvántartása     12/20 óra 
Tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó karton  
Üzembehelyezési okmány 
Selejtezési jegyzőkönyv 
Amortizáció számítása (lineáris és teljesítményarányos), eszköz értékének meghatározása 
 
12. évfolyam -gyakorlat 
3.7.2.6.5 Vásárolt készletek bizonylatai     20/20 óra 
Bizonylatok tartalmi és formai kellékei 

Bizonylatok kiállítása megadott adatok alapján: 

 készletbevételezési, -kivételezési bizonylat  

 készletnyilvántartó lap 

 szállítólevél 

 számla 
Könyvelési tételek szerkesztése a vásárolt készletek bizonylatai alapján 
 
3.7.2.6.6 Jövedelemelszámolás bizonylata     16/16 óra  
Bérszámfejtő lap alapján nettó bér megállapítása Bérfizetési jegyzék 
Könyvelési tételek szerkesztése bérfizetési jegyzék alapján 
 



138 
 

13. évfolyam elmélet 
3.7.2.6.7 Komplex számviteli esettanulmányok    31/37 óra 
Tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, jövedelemelszámolással, 
költségekkel, sajáttermelésű készletekkel kapcsolatos komplex gazdasági események főkönyvi 
elszámolása. Pénzügyi és hitelműveletek és a kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások 
alkalmazása a folyamatos könyvelési munkában 
A beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló, mérleg, eredménykimutatás) készítése könyvelt 
adatok alapján 
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3.7.3 Számítógépes könyvelés tantárgy 155/155 óra 
 
3.7.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tanuló megismerhesse a pénzügyi-számviteli ügyintézői szakmában alkalmazható, az érvényes 
számviteli előírások alapján működő főkönyvi és folyószámla-kezelő program, bérelszámoló, 
tárgyieszköz-nyilvántartó és készletnyilvántartó program használatát. 
A tantárgy képzésének helyszíne: számítógépterem. 
 
3.7.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 

3.7.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Számvitel, pénzügy, elektronikus 
bevallás 
 
3.7.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
 

3.7.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, 
képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség 
mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 

Főkönyvi könyvelési 
program 
segítségével 
rögzítési 
munkát végez. 

Ismeri a könyvelési 
tétel szerkesztésének 
módját. 

 
Teljesen 
önállóan 

 
 
 
 
 
 
Önállóan használ 
szakmai 
szoftvereket. 
Munkájában 
törekszik a 
pontosságra, a 
határidők 
betartására. 

 
Könyvelőprogramok 
ismerete 

Kezeli az analitikus 
készletnyilvántartó 
programokat. 

Ismeri az analitikus 
készletnyilvántartás 
bizonylatait. 

 
Teljesen 
önállóan 

Készletnyilvántartó 
program ismerete. 

Rögzíti az adatokat 
a tárgyieszköz-
nyilvántartó 
program 
segítségével. 

Ismeri a tárgyieszköz-
nyilvántartás 
feladatait. 

 
Teljesen 
önállóan 

Tárgyieszköz-
nyilvántartó 
program ismerete 

Bérelszámoló 
program 
segítségével 
elkészíti a 
bérszámfejtést. 

Ismeri a 
jövedelemelszámolás 
eseményeit. 

 
Teljesen 
önállóan 

 

Bérszámfejtő 
program ismerete 

Adatokat szolgáltat 
a vállalkozási 
tevékenység 
elemzéséhez. 

Ismer integrált 
vállalatirányítási 
rendszert. 

 
Teljesen 
önállóan 

 

Integrált programok 
ismerete 

 

3.7.3.6 A tantárgy témakörei 
 
13. évfolyam gyakorlat 

3.7.3.6.1 Szoftverjog és etika, adatvédelem     4/4 óra 
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A szerzői jogról szóló törvény főbb szabályai 
Az adatok felhasználási korlátai 
Adatvédelem, személyes adatok védelme 
A számítógépes vírusok, a vírusok elleni védelem 
Rendszerbiztonság, adatbiztonság, a mentés, az archiválás alapjai 
 
3.7.3.6.2 A könyvelési programokkal kapcsolatos követelmények – 4/4 óra 
Információs piramis 
A feldolgozással szemben támasztott igények meghatározása A feldolgozásból származó 
információ fontossága 
A könyvelőprogramok csoportosítása, jellemzői 
A könyvelőrendszerek használati jogai, licencek sajátosságai A könyvelőrendszerek saját gépes 
és hálózati telepítése 
 
3.7.3.6.3 Főkönyvi és folyószámla-könyvelési rendszer   31/31 óra 
A törzsadatok felvitele 
A programok beállítása, paraméterezése  
A rendszer feladási kapcsolatai 
Nyitási-zárási műveletek 
Bizonylatok rögzítése (számlák, pénztárbizonylat, bankszámlakivonat, feladások) 
Lekérdezések a főkönyvi rendszerből (napló, főkönyvi karton, főkönyvi kivonat, folyószámla-
kivonat, áfakimutatás, mérleg, eredménykimutatás, lejárt számlák listája, lejáró számlák listája) 
Komplex feladatok megoldása főkönyvi és folyószámla-kezelő rendszerekben 
 

3.7.3.6.4 Tárgyieszköz-nyilvántartó program     34/34 óra 
A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának sajátosságai  
Törzsadatok felvitele, a rendszer beállítása 
Beruházás, tárgyi eszköz állományba vételének rögzítése  
Amortizáció elszámolása 
A tárgyi eszközök kivezetése (selejtezés, értékesítés)  
Lekérdezések (karton, leltárlista) 
Főkönyvi feladások a tárgyieszköz-nyilvántartó rendszerből 
 
3.7.3.6.5 Készletnyilvántartó program      35/35 óra 
A készletnyilvántartás sajátosságai 
A törzsadatok felvitele, a program beállítása, értékelési eljárások alkalmazása 
Raktári bevételezések, kiadások bizonylatok alapján (vásárlás, felhasználás, értékesítés, hiány, 
selejtezés, idegen göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások) 
A leltár előkészítése, leltári kimutatások készítése 
Listák, lekérdezések (analitikus napló, készletkarton)  
Főkönyvi feladások a készletnyilvántartó rendszerből 
 
3.7.3.6.6 Bérelszámoló program alkalmazása     35/35 óra 
A bérszámfejtő rendszer sajátosságai 
Törzsadatok felvitele 
A munkavállaló felvétele, munkaügyi nyilvántartás elkészítése  
Bérszámfejtés, bérjegyzék készítése 
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Listák, lekérdezések (adó, közterhek és levonások, bérkarton, tb-és adóigazolás)  
Főkönyvi feladás a bérelszámoló rendszerből 
 
3.7.3.6.7 Integrált vállalati rendszerek      12/12 óra 
A hálózati és a webalapú rendszerek sajátosságai  
A felhasználók és jogosultságok 
A rendszer törzsadatai, a törzsadatok felvitele 
A rendszer részrendszereinek (moduljainak) alkalmazása 
A részrendszerek közötti kapcsolatok, feladások megteremtése  
Listák, lekérdezések a rendszerből 
Összefüggő feladatok megoldása integrált vállalati rendszerekben 
 
 
3.8 Szakmai idegen nyelv tantárgy    0/72 óra 

 
 
 

4. RÉSZSZAKMA 

 

 

 

5. EGYEBEK 
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PROJEKT ALAPÚ OKTATÁS 

 
A TEA alapú szakmai program esetében a hagyományos tantárgyi rendszer mellett eredményes 

a projekt alapú oktatás.  

A tanítási-tanulási folyamat megtervezésének alapja a tanulási eredmény leírás. A tanulási 

eredményekre épül a teljes tanítási folyamat (beleértve a vizsgáztatást is). A tanulási 

eredmények nemcsak az adott tanulási szakasz (tanulási terület) követelményeinek pontosabb 

meghatározását teszik lehetővé, hanem a tanítási folyamatra, módszerek kiválasztására, 

értékelési kritériumok és feladatok meghatározására vonatkozóan iránymutatásul is szolgálnak 

az oktatók számára. A tanulási eredmény alapú szemléletnek a tantermi munkára is hatást kell 

gyakorolni. Ezért a tanítási stratégiát, a tanítás tartalmát, módszereit, eszközeit, azértékelést a 

tanulási eredményekből kiindulva kell meghatározni. A tanulási eredmény alapú képzési 

program esetében a hagyományos tantárgyi rendszer helyett/mellett eredményesebb a tanulási 

terület alapú oktatás. Az ilyen jellegű képzési program egyben más tanítási módszertant is 

igényel. 

A tanulót és az intézmény munkáját egyformán segíti a szakma összefüggéseinek az átlátásában, 

a tantárgyak kapcsolódásában az adott szakma gyakorlásában, ha nagyobb egységek és komplex 

feladatok alapján történik a tanulófoglalkoztatás már az iskolában is, ezért preferált a projekt 

alapú oktatás. A tantárgyak esetében is lehetőséget ad a szakképzés megújult rendszere a 

tantárgyak és témakörök nagyobb tananyagegységekbe történő rendezésére. 

 

A képzés tervezésénél a projekteket úgy kell definiálni, hogy a projekt keretében „oktatott” 

tárgyakkal lefedjék: 

• a  KKK-kban  definiált  TUDÁS  +  KÉPESSÉG  +  ATTITŰD  +  AUTONÓMIA- 

FELELŐSSÉG kontextusában meghatározott kompetenciákat, valamint 

• a PTT-kben ajánlott tantárgyi tanulási területi tartalmakat. 

 

A fentiek alapján az oktatási projekthez definiálni kell a következőket: 

• a projekt mely KKK-ban szereplő elemek teljesülését segíti 

• a PTT-ben ajánlott képzési óraszám előírásból mennyi kapcsolódik az adott 

projekthez 

 

A projekteken keresztül és a hagyományos tantárgyi keretek között történő oktatás szervezése 

átgondolt szervezési feladat. A hatékony szervezéshez szükséges a diákok és az oktatók 

órarendjének külön történő kezelése, valamint el kell dönteni, hogy az oktatási projektek milyen 

idősávban valósulhatnak meg. A három lehetséges oktatás-szervezési modellt képzelünk el. 
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Napi projektsáv kialakítása 

Ebben a változatban kijelünk egy olyan sávot, amikor a diákok az oktatási projekten dolgoznak. A 

projektmunkában több oktató segíti őket. A fennmaradó időben a tantárgyi struktúrában 

oktatható tárgyak oktatása történik meg.  

 

 

 

Projektnapok kijelölése 

Ebben a változatban kijelölünk olyan napokat, amikor a diákok az oktatási projekten dolgoznak. A 

projektmunkában több oktató segíti őket. A fennmaradó időben a tantárgyi struktúrában 

oktatható tárgyak oktatása történik meg.  

 

 

 

Projekthetek kijelölése 

Ebben a változatban az intézmény az éves projektmunkát néhány hétbe sűríti. A 

projektmunkában több oktató segíti a projektre szerveződő tanuló csoportokat. A fennmaradó 

hetekben a tantárgyi struktúrában oktatható (főleg köznevelési) tárgyak oktatása történik meg.  
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Értékelés 

A  tanulási  eredmény  alapú  képzés  esetében  a  hagyományos  tantárgyi  értékelés  nem 

értelmezhető, így az alábbi értékelési lehetőségesek: 

 a projekt eredményének  adatait (szakmától  függően az  eredménytermékek 

fotóját, leírását stb.) egy portfólió tároló rendszerben tárolják el 

 a projektmunkák értékelésénél készüljön szöveges értékelés, amely szintén 

eltárolásra kerül a portfólió rendszerben 

 a teljesítmény értékelésére az alábbi lehetőségek közül lehet választani: 

o egy osztályzat a projekt feladatban nyújtott teljesítményért, 

o egy-egy osztályzat tanulási területenként, 

o egy-egy osztályzat tanulási témánként. 
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KÉPZÉSI  PROGRAM – 2 
 

 

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
és a 

BGSZC HUNFALVY JÁNOS KÉT TANYTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUM 

 

2 ÉVES ÉS 8 HÓNAPOS FELNŐTTKÉPZÉS ESETÉN 
a 

09. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazathoz tartozó 
5 0411 09 01 

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKMÁHOZ 

 
 

1. A SZAKMA ALAPADATAI 
 
1.1 Az ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment 
1.2 A szakma megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
1.3 A szakma azonosító száma: 5 0411 09 01 
1.4 A szakma szakmairányai: — 
1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 
1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 
1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment ágazati alapoktatás 
1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

 
 

2. A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 
 
 
Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 
lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az 
egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekintve az 
órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanműhelyben, 
termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, és 
minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gyakorlatba 
ágyazottan történő oktatására. 
 
A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, 
a témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának 
évfolyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig 
ajánlás. 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak óraszáma évfolyamonként 2 évfolyamos felnőttképzés 
esetén 

 

  13. évfolyam 14. évfolyam 

Összesen Tantárgy Tantárgy/ 

I.félév 
heti 

óraszám 

II.félév 
heti 

óraszám 
I.félév 

óra 

II. 
félév 
óra 

heti 
óraszám óra 

Munkavállalói 
ismeretek Munkavállalói ismeretek 0,39   7   0 0 7 

Munkavállalói 
idegennyelv Munkavállalói idegennyelv 0     0 0,68 21 21 

Gazdálkodási 
tevékenység ellátása 

Gazdasági és jogi 
alapismeretek 2,33   42   0 0 42 

Vállalkozások működtetésének 
alapismeretei 2,33   42   0 0 42 

Üzleti kultúra és 
információ kezelés 

Kommunikáció 0,78   14   0 0 14 

Digitális alkalmazások 3,5   63   0 0 63 

Vállalkozások 
gazdálkodási feladatai 

Gazdálkodási ismeretek   1,56   28 1,13 35 63 

Gazdasági számítások 0,39 1,17 7 21 0,68 21 49 

Pénzügyi ügyintézői 
feladatok 

Pénzügy 1,17 3,51 21 63 2,26 70 154 

Irodai szoftverek alkalmazása       0 1,13 35 35 

Adózás   2,72   49 0,9 28 77 

Elektronikus bevallás       0 1,81 56 56 

Könyvvezetés és 
beszámolókészítés 

feladatai 

Számvitel 1,17 3,51 21 63 2,26 70 154 

Számviteli esettanulmányok 1,17 0,78 21 14 1,13 35 70 

Számítógépes könyvelés       0 2,03 63 63 

  Összesen 13,23 13,25 238 238 14 434 910 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak óraszáma 8 hónapos felnőttképzés esetén 

 

    
8 hónapos képzés 

 

  

Heti 
óraszám 

Óraszám 

Tantárgy Tantárgy/ 
e-

learning 
Kontakt 

órák 
Digitális 
tartalom Összesen 

Munkavállalói 
ismeretek Munkavállalói ismeretek 0,23 7     7 

Munkavállalói 
idegennyelv Munkavállalói idegennyelv 0,68 21     21 

Gazdálkodási 
tevékenység ellátása 

Gazdasági és jogi 
alapismeretek 1,35 42     42 

Vállalkozások működtetésének 
alapismeretei 1,35 42     42 

Üzleti kultúra és 
információ kezelés 

Kommunikáció 0,45 14     14 

Digitális alkalmazások 2,03 63     63 

Vállalkozások 
gazdálkodási feladatai 

Gazdálkodási ismeretek *2,03   28 35 63 

Gazdasági számítások 1,58   49   49 

Pénzügyi ügyintézői 
feladatok 

Pénzügy 4,97   154   154 

Irodai szoftverek alkalmazása 1,13     35 35 

Adózás 2,48   77   77 

Elektronikus bevallás 1,81   56   56 

Könyvvezetés és 
beszámolókészítés 

feladatai 

Számvitel 4,97   154   154 

Számviteli esettanulmányok 2,26   70   70 

Számítógépes könyvelés 2,03   63   63 

  Összesen 29,35 189 651 70 910 
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Képzés megvalósítása 
 
A felnőttképzési jogviszony keretében 2 éves képzés esetén (36 +31 hét) a tanulási területekhez 
tartozó óraszámok a nappali rendszerű szakmai oktatás óraszámának 40 %-ában kerül 
meghatározásra. A tanórák kontaktórás formában kerülnek megtartásra. A tanórák ütemezése 
során a képzésben résztvevő heti 2 alkalommal vesz részt az oktatásban (ez egy-egy alkalommal 
tömbösített formában 7 tanóra).  
 
A felnőttképzési jogviszony keretében 8 hónapos (31 hét) képzés esetében a tanulási területekhez 
tartozó óraszámok a nappali rendszerű szakmai oktatás óraszámának 40 %-ában kerül 
meghatározásra. A tanórákat a fenti táblázat beosztása alapján e-learning, kontaktóra és digitális 
oktatás keretében tartjuk. Az ágazati alapvizsgára felkészítés (189 óra) e-learning tananyag 
kiadásával a képzésben résztvevő önálló felkészülésével történik. A kontaktórák ütemezése heti 
3*7 óra összesen 651 óra megtartásával történik. A Gazdálkodási ismeretek (Gazdálkodási 
ismeretek 0,7 óra digitális) és az Irodai szoftverek alkalmazása tantárgyak digitális oktatás 
(tantermen kívüli) keretében történik. 
 
Ágazati alapvizsga:  
● 2 évfolyamos képzés esetén az I. félév utolsó hónapjában, a félév zárása előtt 

Amennyiben az ágazati alapvizsga elsőre nem sikerül a javítóvizsga lehetőségét is a félév zárása 
előtt meg kell szervezni. 
● 8 hónapos képzés esetén a 10. tanítási héten kerül megszervezésre. 
Amennyiben az ágazati alapvizsga nem sikerül, egy javítási lehetősége van a vizsgázónak, ami a 
13. tanítási héten kerül megszervezésre. 
 
Az ágazati alapvizsga és a javító vizsga pontos időpontját a munkatervben kell meghatározni. 
 

3. A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 
 
 

3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 
 
A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 7 óra  
A tanulási terület tartalmi összefoglalója – Digitális kultúrával összekapcsolva  
A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, 
meghatározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, 
milyen foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy 
tanulói jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az 
ehhez a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a 
munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a 
gyakorlati, mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud. 
 
3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 7 óra 
 
3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 
munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 
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3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 

3.1.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
 
3.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
 
3.1.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, 
képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 

 
Megfogalmazza 
saját karriercéljait. 

Ismeri saját 
személyisége 
jellemvonásait, 
annak pozitívumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 
törekszik céljai 
reális 
megfogalmazására. 
Megjelenésében 
igényes, 
viselkedésében 
visszafogott. 
Elkötelezett a 
szabályos 
foglalkoztatás 
mellett. 
Törekszik a saját 
munkabérét érintő 
változások nyomon 
követésére. 

 

 

Szakképzési 
munkaviszonyt 
létesít. 

Ismeri a 
munkaszerződés 
tartalmi és formai 
követelményeit. 

 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

 

Felismeri, 
megnevezi és leírja 
az álláskeresés 
módszereit. 

 

Ismeri a formális és 
informális 
álláskeresési 
technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes 
álláskeresési 
portálokon 
információkat 
keres, rendszerez. 

 

3.1.1.6 A tantárgy témakörei 
 
3.1.1.6.1 Álláskeresés  
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 
mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete 
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 
kapcsolati hálózat fontossága 
 
3.1.1.6.2 Munkajogi alapismeretek  
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti 
jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 
Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 
munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 
idénymunka és alkalmi munka) 
Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 
önkéntes munka 
 
3.1.1.6.3 Munkaviszony létesítése  
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Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 
A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. A munkaviszony 
kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 
A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei A munkaszerződés módosítása 
Munkaviszony megszűnése, megszüntetése  
Munkaidő és pihenőidő 
A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 
 
3.1.1.6.4 Munkanélküliség  
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel  
Az álláskeresési ellátások fajtái 
Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzések, 
utazásiköltség-támogatások) 
Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) Európai Foglalkoztatási 
Szolgálat (EURES) 
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3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület (technikus szakmák esetén) 
 
A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 21 óra  
A tanulási terület tartalmi összefoglalója 
Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 
állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció. 
 
3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 21 óra 
 
3.2.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetésre 
jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják valósítani 
a kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 
 
Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 
munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 
motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően megfogalmazni, 
megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit. 
 
Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is 
beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 
kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, 
jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek 
megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak 
számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel 
kapcsolatosan kérdéseket, véleményt tudjanak formálni. 
 
A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 
keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, valamint 
a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a 
munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 
 
3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen 
nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 
 
3.2.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Idegen nyelvek 
 
3.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
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3.2.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

Készségek, képességek 
 

Ismeretek 

 
Önállóság és 

felelősség 
mértéke 

 
Elvárt 

viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális kompetenciák 

 
Internetes álláskereső 
oldalakon és egyéb 
fórumokon 
(újsághirdetések, 
szaklapok, szakmai 
kiadványok stb.) 
álláshirdetéseket 
keres. Az 
álláskereséshez 
használja a kapcsolati 
tőkéjét. 

 
Ismeri az 
álláskeresést segítő 
fórumokat, 
álláshirdetéseket 
tartalmazó 
forrásokat, 
állásokat hirdető 
vagy 
álláskeresésben 
segítő 
szervezeteket, 
munkaközvetítő 
ügynökségeket. 

 
 
 
 
 
Teljesen 
önállóan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Törekszik 
kompetenciáink reális 
megfogalmazására, 
erősségeinek 
hangsúlyozására 
idegen nyelven. 
Nyitott 
szakmai és személyes 
kompetenciáink 
fejlesztésére. 
Törekszik receptív 
és produktív 
készségeit idegen 
nyelven fejleszteni 
(olvasott és hallott 
szöveg értése, 
íráskészség, 
valamint 
beszédprodukció. 
Szakmája iránt 
elkötelezett. 
Megjelenése 
visszafogott, 
helyzethez 
illő. Viselkedésében 
törekszik az adott 
helyzetnek megfelelni. 

Hatékonyan tudja 
álláskereséshez 
használni az internetes 
böngészőket 
és álláskereső 
portálokat, és ezek 
segítségével képes 
szakmájának, 
végzettségének, 
képességeinek 
megfelelően 
álláshirdetéseket 
kiválasztani. 

 
 

A tartalmi és formai 
követelményeknek 
megfelelő önéletrajzot 
fogalmaz. 

 
 

Ismeri az önéletrajz 
típusait, azok 
tartalmi és formai 
követelményeit. 

 
 
 

 
Teljesen 
önállóan 

Ki tud tölteni 
önéletrajzsablonokat, 
pl. Europass CV sablon, 
vagy szövegszerkesztő 
program segítségével 
létre tud hozni az 
adott 
önéletrajztípusoknak 
megfelelő 
dokumentumot. 

A tartalmi és formai 
követelményeknek 
megfelelő motivációs 
levelet ír, melyet a 
megpályázandó állás 
sajátosságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 
levél tartalmi és 
formai 
követelményét, 
felépítését, 
valamint tipikus 
szófordulatait az 
adott idegen 
nyelven. 

 
 

Teljesen 
önállóan 

Szövegszerkesztő 
program segítségével 
meg tud írni egy 
önéletrajzot, 
figyelembe véve a 
formai szabályokat. 

 

Kitölti és a 
munkaadóhoz 
eljuttatja a szükséges 
nyomtatványokat és 
dokumentumokat az 
álláskeresés folyama- 
tának 
figyelembevételével. 

 
 
 

Ismeri az 
álláskeresés 
folyamatát. 

 
 
 

 
Teljesen 
önállóan 

Digitális 
formanyomtatványok 
kitöltése, szövegek 
formai 
követelményeknek 
megfelelő létrehozása, 
e-mailek küldése és 
fogadása, 
csatolmányok letöltése 
és hozzá- 
adása. 

 
Felkészül az 
állásinterjúra a 
megpályázni kívánt 
állásnak megfelelően, a 
céljait szem előtt 
tartva kommunikál az 
interjú során. 

Ismeri az 
állásinterjú 
menetét, tisztában 
van a lehetséges 
kérdésekkel. Az 
adott szituáció 
megvalósításához 
megfelelő 
szókinccsel 

 
 
 

Teljesen 
önállóan 

 
 

A megpályázni kívánt 
állással kapcsolatban 
képes az 
internetről információt 
szerezni. 
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és nyelvtani 
tudással 
rendelkezik. 

Az állásinterjún, az 
állásinterjúra 
érkezéskor vagy a 
kapcsolódó 
telefonbeszélgetések 
során 
csevegést (small 
talk) kezdeményez, a 
társalgást fenn- 
tartja és befejezi. A 
kérdésekre megfelelő 
válaszokat ad. 

Tisztában van a 
legáltalánosabb 
csevegési témák 
szókincsével, 
amelyek az 
interjú során, az 
interjút megelőző 
és esetlegesen 
követő 
telefonbeszélgetés 
során vagy az 
állásinterjúra 
megérkezéskor 
felmerülhetnek. 

 
 
 
 
 
Teljesen 
önállóan 

  

Az állásinterjúhoz 
kapcsolódóan 
telefonbeszélgetést 
folytat, időpontot 
egyeztet, tényeket 
tisztáz. 

Tisztában van a 
telefonbeszélgetés 
szabályaival és 
általános nyelvi 
fordulataival. 

 

 
Teljesen 
önállóan 

 

 

A munkaszerződések, 
munkaköri leírások 
szókincsét 
munkájára 
vonatkozóan 
alapvetően 
megérti. 

Ismeri a 
munkaszerződés 
főbb elemeit, 
leggyakoribb 
idegen nyelvű 
kifejezéseit. A 
munkaszerződések, 
munkaköri leírások 
szókincsét 
értelmezni tudja. 

 
 

 
Teljesen 
önállóan 

 

 

3.2.1.6 A tantárgy témakörei 
 
3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  
A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset idegen 
nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai gyakorlat stb.). 
Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismerni, hogy 
saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirdetés 
követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az egyszerűbb, 
álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 
Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fejlesztése 
történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompetenciákat 
fejlesztünk (íráskészség). 
 
 
3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél  
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A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, tipikus 
szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és 
igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 
Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követelményeit. 
Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt gyakori 
kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú kompetenciák 
kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogyan lehet az adott 
hirdetéshez igazítani levelének tartalmát. 
 
3.2.1.6.3 „Small talk” – általános társalgás  
A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 
beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, 
oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a beszélgetés 
lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek a 
beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen 
tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), 
étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók 
begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 
Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak fontos 
a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. 
A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a 
témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során receptív 
készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 
 
3.2.1.6.4 Állásinterjú  
A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikációt 
folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a szakmai 
jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 
munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a 
betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan. 
A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran használt 
kifejezéseket. 
A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje a 
munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. 
A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a 
leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. A témakör 
során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a témához 
kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív készségek is fejlődnek 
(hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének olvasása során az olvasott 
szövegértés is fejleszthető. 
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3.3 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása megnevezésű tanulási terület 
 
A tanulási terület tantárgyainak összes óraszáma:  84 óra  
A tanulási terület tartalmi összefoglalója 
A tanulók az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék és értsék a gazdasági élettel 
kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket. A tanulási terület kiemelt célja, hogy 
lehetőséget biztosítson a gazdálkodási tevékenységek ellátásához kapcsolódó önálló 
projektfeladatok, produktumok elkészítésére, kommunikációs és prezentációs képességeik 
fejlesztésére. 
 
3.3.1 Gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy 42 óra 
 
3.3.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, javak, 
gazdasági körforgás, termelés, termelési tényezők, munkamegosztás, gazdálkodás, piac), 
megismertesse a gazdasági élet szereplőit és kapcsolataikat. 
A tanulók ismerjék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás pénzgazdálkodását. 
Példákon keresztül mutassák be a háztartás bevételeinek és kiadásainak szerkezetét. 
Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböztetni 
az egyes vállalkozási formákat. 
A tanulók képesek legyenek bemutatni az állam feladatait, felsorolni az állami költségvetés 
legfontosabb bevételeit és kiadásait, ismerjék az személyi jövedelemadó és általános forgalmi adó 
lényegét. 
Megszerzett ismereteik alapján értsék a jogi fogalmakat és példákon keresztül mutassák be az 
alapvető fogyasztói jogokat. Legyenek tisztába a tulajdonjog és kötelmi jog területével. 
Ismerjék a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alapvető formáit. Értsék a nemzetgazdaság ágazati 
rendszerét és teljesítménykategóriáit. 
 
3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
 

3.3.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A tanulók nem rendelkeznek előzetes szakmai tudással, a tantárgy tanítását a közismereti 
tantárgyak, illetve a tananyag feldolgozását a tanulók saját, családi tapasztalatszerzése segíti. Ezek 
például a matematikai módszerek, számítások, a történelmi, földrajzi ismeretek, a család 
gazdálkodási és jogi tapasztalatai. 
 
3.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 
stb.) kell lebonyolítani. 
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3.3.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 
Készségek, 
képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 

 
Bemutatja az egyes 
alapfogalom 
csoportok 
jellegzetességeit. 

 
Ismeri a 
legfontosabb 
gazdasági 
alapfogalmak 
jellemzőit, fajtáit. 

 
 

Teljesen önállóan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belátja a gazdaság 
működési 
szabályainak 
fontosságát. 

Adatok, információk 
keresése digitális 
eszközön vagy 
interneten, az 
eredmények 
kiválasztása és 
feldolgozása 
útmutató alapján. 

Példákon keresztül 
bemutatja a 
háztartások 
legfontosabb 
bevételeit, kiadásait 
és értelmezi a 
költségvetés 
egyenlegét. 

 
Ismeri a háztartás 
feladatait, 
bevételeit és 
kiadásait, a ház- 
tartás 
pénzgazdálkodásá
t 

 

 
Instrukció alapján 
részben önállóan 

 

Azonosítja az egyes 
vállalkozási formákat 
és elemzi azok 
előnyeit és 
hátrányait. 

Tisztában van az 
egyes vállalkozási 
formák 
jellemzőivel. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Példákon keresztül 
bemutatja az állami 
költségvetés 
legfontosabb 
bevételeit, 
kiadásait. 

 
Ismeri az állam 
feladatait, az 
államháztartás 
rendszerét 

 
Instrukció alapján 
részben önállóan 

 

Értelmezi a 
különböző adózási 
alapfogalmakat. 
Ismerteti az alapvető 
adónemek lényegét. 

Ismeri az adózás 
alapfogalmait, az 
alapvető 
adónemeket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Példákon keresztül 
bemutatja az 
alapvető fogyasztói 
jogokat. 

Ismeri a 
fogyasztóvédelem
mel összefüggő 
jogi 
alapfogalmakat. 

 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

 

Azonosítja a 
marketing-
eszközöket. 

Ismeri a 
marketing 
fogalmát és 
eszköz- 
rendszerét. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

 

Bemutatja a 
nemzetközi 
kereskedelemből 
származó 
előnyöket. 

Ismeri a 
nemzetközi 
kereskedelem 
alapvető formáit. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

3.3.1.6 A tantárgy témakörei 
 



157 
 

3.3.1.6.1 Gazdasági alapfogalmak  
A szükséglet és a javak fogalma, főbb csoportjai és kapcsolatai, a gazdasági körforgás, a 
termelés, a munkamegosztás szerepe 
Termelési tényezők típusai, jellemzői 
A gazdaság szereplői. Gazdasági rendszerek, a piacgazdaság kialakulása  
Piaci alapfogalmak: a piac fogalma, fajtái, szereplői, elemei. 
Kereslet és kínálat kapcsolata és a piaci ár  
Piac és pénz 
 
3.3.1.6.2 A háztartások gazdálkodása  
A család fogalma és funkciói 
Munkamegosztás a háztatásokban. Időgazdálkodás 
A háztartások bevételei és kiadásai. A háztartások költségvetése 
A háztartások pénzgazdálkodása, a megtakarítások és a hitelek szerepe. A háztartások vagyona 
 
3.3.1.6.3 A vállalat termelői magatartása  
Háztartás és vállalat. Vállalat és vállalkozás. A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, 
célrendszere, csoportjai 
Vállalkozási formák 
Az egyéni vállalkozások jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése 
A társas vállalkozások alapításának, működésének közös vonásai. A társas vállalkozások 
megszűnése. A társas vállalkozások formái, sajátosságai 
 
3.3.1.6.4 Az állam gazdasági szerepe, feladatai Az állam feladatai.  
Az állami szerepvállalás változása 
Az állam gazdasági szerepe, a gazdasági beavatkozás alapvető területei 
Az állam gazdálkodása, az államháztartás rendszere. A központi költségvetés 
Az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerének kiemelt bevételei és kiadása Az 
adózási alapfogalmak 
Kiemelt adónemek (személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó) csak a megértés szintjén 
 
3.3.1.6.5 A nemzetgazdaság ágazati rendszere  
Nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere 
A nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és mérésük, az egyes SNA mutatószámok közötti 
kapcsolatok – Egyszerű gyakorlati feladatok értelmezése 
A nemzetgazdaság teljesítménykategóriák nominál és reálértéke 
 
(Ajánlott kiegészítő témák: 
A gazdasági növekedés és tényezői 
A gazdasági egyensúly és egyensúlytalanság Az infláció fogalma és fajtái 
A munkaerőpiac működése. A munkanélküliség fogalma és fajtái) 
 
3.3.1.6.6 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok  
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok szükségessége, a nemzetközi munkamegosztás 
Kereskedelempolitikai irányzatok 
A gazdasági integrációk szerepe és típusai Az Európai Unió fejlődése és működése 
 
3.3.1.6.7 Marketing-alapfogalmak és fogyasztói magatartás  
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A marketing szerepe a vállalkozásban  
Marketingstratégia 
Marketingmix és elemei 
 
(Ajánlott kiegészítő téma: 
A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők) 
Fogyasztóvédelmi alapismeretek 
A fogyasztók alapvető jogai 
Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 
Fogyasztóvédelmi szervezetek, fogyasztóvédelmi rendelkezések, fogyasztói jogok gyakorlása 
Fenntartható fejlődés, fenntartható fogyasztás 
 
3.3.1.6.8 Jogi alapismeretek  
A jog lényege, fogalma, funkciói 
A jogforrás és a jogforrási hierarchia A jogviszony. 
A jogalkotás, a jogszabályok 
A jogszabályok érvényessége és hatályossága 
A jogrendszer felépítése, tagozódása, a jogszabályok értelmezése 
 
Tulajdonjog 
A tulajdon fogalma, tartalma,  
(Ajánlott kiegészítő témák: 
A tulajdonost megillető jogosultságok 
A birtoklás és birtokvédelem 
A használat és hasznok szedése A rendelkezés joga 
A tulajdonjog korlátozásai 
Eredeti és származékos tulajdonszerzés) 
 

A kötelmi jog  
Szerződések fogalma, fajtái 
A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, szállítás, 
fuvarozás 
(Ajánlott kiegészítő témák: 
A szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés A szerződés érvénytelensége, 
módosítása, megszűnése 
A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése 
A szerződés megerősítése (foglalók, kötbér, jogvesztés kikötése, jótállás), biztosítékadás 
(kezesség, óvadék, zálogjog).) 
 
 



3.3.2 A vállalkozások működtetésének alapismeretei tantárgy 42 óra 
 
3.3.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 
Tudatosítsa, hogy a vállalkozások piaci viszonyok között tevékenykednek, a javak előállítását 
profitszerzés érdekében végzik, és valamennyi döntésük kockázattal jár. 
A tanulók megismerik az alapvető gazdálkodási folyamatokat a vállalkozáson belül, és be 
tudják mutatni, hogy a zavartalan működés milyen tevékenységek összehangolását követeli 
meg. A tanulók be tudják mutatni, hogy mikor tekinthető nyereségesnek egy vállalkozás. 
Ismerjék a költségek csoportosítását és az alapvető gazdasági, statisztikai számításokat. A 
tanuló érdeklődjön a mindenkori gazdaságpolitikai és pénzügypolitikai célok és 
megvalósításuk módjai iránt, eligazodjon a pénzügy intézményrendszerében, ismerje az 
alapvető szolgáltatásait, a leltározás folyamatát és helyét az gazdasági elszámolás 
rendszerében. 
 
3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
3.3.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Gazdasági és jogi alapismeretekben elsajátított vállalkozási formák ismerete. 
 
3.3.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
3.3.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, 
képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség 
mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és szakmához 

kötődő digitális 
kompetenciák 

 
Prezentálja a 
beszerzés, termelés, 
értékesítés 
jellegzetességeit. 

 
Ismeri a gazdálkodási 
folyamat 
legfontosabb 
elemeit, jellemzőit. 

 
 

Teljesen 
önállóan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Törekszik a pontos, 
áttekinthető 
munkavégzésre. 

Adatok, információk 
keresése digitális 
eszközön vagy interneten, 
az eredmények 
kiválasztása és 
feldolgozása útmutató 
alapján. 

Meghatározza a 
vállalkozás 
gazdálkodásának 
eredményét. 

Ismeri a költségek 
fajtáit és érti az 
árbevétel és a 
költségek 
kapcsolatát. 

 

Instrukció 
alapján részben 
önállóan 

 

Átlátja a 
bankrendszer 
folyamatát és általa 
végzett alapvető 
szolgáltatásokat. 

Ismeri a bankok 
alakulását, a pénz 
szerepét és funkcióit, 
az alapvető banki 
szolgáltatásokat. 

 
Instrukció 
alapján részben 
önállóan 
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Meghatározza és 
értelmezi a 
középértékeket 
(számtani és mértani 
átlag) és a 
viszonyszámokat 
(megoszlási és 
dinamikus 
viszonyszám). 

 
 

Ismeri a statisztikai 
adatok 
megbízhatóságának 
jelentőségét. 

 
 

 
Teljesen 
önállóan 

 

Elvégzi a 
feladatkörébe tartozó 
leltározási 
feladatokat, 

amely során 
használja az előírt 
bizonylatokat. 

Ismeri a leltár 
készítésének 
folyamatát, 
szabályait, a 
leltározás során 
alkalmazandó 
bizonylatokat és azok 
használatát. 

 

 
Teljesen 
önállóan 

Elvégzi a 
feladatkörébe 
tartozó leltározási 
feladatokat, 

amely során 
használja az előírt 
bizonylatokat. 

 

 

 

3.3.2.6 A tantárgy témakörei 
 
3.3.2.6.1 A vállalkozások gazdálkodása  
A gazdálkodási folyamat elemei 
Beszerzési folyamat  
Termelési folyamat 
 Értékesítési folyamat 
A gazdálkodási folyamathoz kapcsolható dokumentumok, bizonylatok megismerése, 
kezelése 
 
3.3.2.6.2 A gazdálkodási folyamatok eredménye  
Költség, kiadás, bevétel, profit fogalma,  
A vállalkozás gazdálkodásának eredménye, az eredményre ható tényezők Az árak szerepe a 
gazdasági döntésekben 
(Ajánlott kiegészítő téma: a számviteli profit, gazdasági profit és a normál profit összefüggései) 
 
3.3.2.6.3 Könyvvezetési alapok  
A számvitel feladatai, területei 
A számvitel szabályozása (külső és belső szabályozás), alapdokumentumok 
A számviteli törvény számviteli alapelvek számviteli politika összefüggései  
A beszámoló szerepe, a beszámoló részei 
A beszámolók formái 
A számviteli bizonylatok és csoportosításuk, Bizonylati elv értelmezése 
Szigorú számadású kötelezettség 
Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása Bizonylatok tartalmi és formai követelményei 
Bizonylatok kiállítása, helyesbítése, megőrzése 
A vállalkozások által leggyakrabban használt bizonylatok 
A leltár fogalma, szerepe, jellemzői 
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A mérleg fogalma, jellemzői 
A mérlegfőcsoportok, mérlegtételek tartalma, definíciója Egyszerű mérleg feladatok 
gyakorlati alkalmazásával (pl. egyszerű “lukas mérleg”)   
Az eredménykimutatás fogalma, fajtái 
(11. évfolyamon kerül feldolgozásra: 
A könyvviteli számlák 
Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete  
A számlák nyitása, zárása 
Idősoros és számlasoros könyvelés Mérlegszámlák, költség és eredményszámlák 
Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata) 
 
3.3.2.6.4 Statisztikai alapfogalmak  
A statisztika fogalma, ágai 
A statisztikai sokaság fogalma, fajtái, jellemzői  
A statisztikai ismérv és fajtái 
Az információk forrásai, az információszerzés eszközei  
A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai  
A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai 
A táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei  
A statisztikai adatok ábrázolása 
A statisztikai adatok összehasonlítása: viszonyszámok és alkalmazásuk  
A viszonyszámok csoportosítása 
A dinamikus viszonyszámok és összefüggéseik 
A megoszlási viszonyszám és összefüggései Középértékek és alkalmazásuk 
Számított középértékek (számtani átlag, kronológikus átlag, mértani átlag)  
Helyzeti középértékek: módusz, medián 
(Ajánlott kiegészítő témák: az ágazati érettségire történő felkészítés keretében 
Indexek és alkalmazásuk Indexszámítás) 
 
3.3.2.6.5 Banki alapismeretek  
A Pénzügyi és vállalkozási ismertek keretében kerül feldolgozásra 
 
A pénz fogalma és fajtái, a pénz funkciói (értékmérő, forgalmi eszköz, fizetési eszköz, 
kincsgyűjtés, felhalmozás, vagyontartás) 
A pénz kialakulása: árupénz, pénzhelyettesítők, a mai pénz 

Gazdaságpolitika, pénzügypolitika (fogalma, eszközei)  

A pénzügyek, pénzügyi viszonyok 
A pénzügyi rendszer feladatai, jellegzetes intézményei  
A bankok kialakulása, fogalma és a bankműveletek  
Az egyszintű és a kétszintű bankrendszer jellemzői 
A legjellemzőbb banki szolgáltatások 
E-banking szolgáltatások fogalma, lehetőségei 
Biztonsági tanácsok az elektronikus banki szolgáltatáshoz kapcsolódóan 
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3.4 Üzleti kultúra és információkezelés megnevezésű tanulási terület 
 
A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 77 óra  
A tanulási terület tartalmi összefoglalója 
Bemutatja a hétköznapi viselkedési formákat, elemzi az alapvető és a szolgáltató szakmákban 
különösen fontos magatartási, illetve viselkedésformák szerepét, jelentőségét. A tanulók 
elsajátítják és tudatosan alkalmazzák a helyes beszédtechnikát, valamint az írásbeli 
kommunikáció alapszabályait. Fontos a személyiségfejlesztés, az egyéni és a szakmai sikerek 
elérésének kommunikációs eszközökkel történő elősegítése. Lehetőséget biztosít a tanulók 
számára az üzleti kultúra és információkezelés feladataihoz kapcsolódó önálló 
projektfeladatok, produktumok elkészítésére, a kommunikációs és prezentációs képességeik 
fejlesztésére. 
 
3.4.1 Kommunikáció tantárgy 14 óra 
 
3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
Megismerteti a tanulókkal az ön- és emberismeret jelentőségét, az alapvető viselkedési 
formákat. Fejleszti az empatikus készségeket. Legyenek tisztában az emberi érintkezés 
kultúrájának fontosságával. Ismerjék meg önmagukat, és sajátítsák el a közvetlen és tágabb 
értelemben vett környezetükhöz való alkalmazkodás képességét. Legyenek képesek a 
konfliktusok elkerülésére vagy helyes kezelésére, a családi, baráti és későbbi 
munkakapcsolatok helyes alakítására. 
 
3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
Magyar nyelvtan, a helyesírás szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás 
 
3.4.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
3.4.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, 
képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 

 
Adott szituációnak 
megfelelően 
alkalmazza a 
kapcsolattartás 
kulturált szabályait. 

 

 
Ismeri a 
viselkedéskultúra 
alapvető 
szabályait. 

 
 

 
Teljesen önállóan 

 

Törekszik az üzleti 
partnerekkel és 
munkatársakkal 
való udvarias 
kommunikációra 
írásban és szóban 
egyaránt. 

Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása 
a netikett egyszerű 
szabályainak 
betartásával 
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Adott szituációnak 
megfelelően 
alkalmazza a 
munkahelyi 
kapcsolatokat 
meghatározó 
szabályokat. 

 
 

Tisztában van a 
munkahelyi 
kapcsolatokat 
meghatározó 
szabályokkal. 

 
 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

 Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása 
a netikett egyszerű 
szabályainak 
betartásával 

A tartalmi és formai 
követelményeknek 
megfelelően levelet 
készít, használja a 
helyes 
beszédtechnikai 
módokat. 

 

Ismeri az írásbeli és 
a szóbeli 
kommunikáció 
legelterjedtebb 
formáit. 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 
létrehozása, 
átalakítása, 
formázása, 
szerkesztése a 
szerzői jogok 
figyelembevételével 

Megadott 
kommunikációs 
helyzet 
elemzésével 
megfogalmazza a 
kommunikációs 
probléma okát, 
megoldására 
javaslatot tesz: 
kifejezi 
egyetértését 
vagy egyet nem 
értését, érvel, 
indokol, magyaráz, 
tanácsol. 

 
 

Ismeri a 
legfontosabb 
kommunikációs 
technikákat és a 
kommunikációs 
zavarok okait. 

 
 
 

 
Instrukció alapján 
részben önállóan 

 
Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása 
a netikett egyszerű 
szabályainak 
betartásával 

 

3.4.1.6 A tantárgy témakörei 
 
3.4.1.6.1 Kapcsolatok a mindennapokban  
 
A viselkedéskultúra alapjai, illem, etikett, protokoll értelmezése 
A köszönés, megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, társalgás, vita, konfliktusmegoldás 
fogalmainak bemutatása és gyakorlati alkalmazása, elmélyítése a kulturált viselkedésben 
A mindennapi, a hivatali és az alkalmi öltözködés megismerése Gasztronómiai alapismeretek, 
alapelvárások megismerése 
 

3.4.1.6.2 A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  
 
Pontos munkavégzés, csoportközi viszonyok, a vezető és a beosztott viszonya, generációs 
problémák a munkahelyen, azok kezelése 
A társasági élet speciális lehetőségei (névjegy és névjegyhasználat, telefonhasználat, 
dohányzás, ajándékozás) és gyakorlati alkalmazási lehetőségük, lehetőleg életközeli 
helyzetekben 
 
3.4.1.6.3 Kommunikációs folyamat  
A kommunikáció alapfogalmai 



164 
 
 

A verbális jelek, a nem verbális jelek, a kommunikációs kapcsolatok, az írásbeli és szóbeli 
kommunikáció fajtái 
A kommunikációs zavarok, a kommunikációs technikák gyakorlása 
 
3.4.1.6.4 Ön-és társismeret fejlesztése  
 
Önelemzés, önkifejezés, érzések, érzelmek, gondolatok kifejezése  
A kommunikációs stílusok használata 
A hatékony, sikeres kommunikáció akadályai, konfliktuskezelés 
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3.4.2 Digitális alkalmazások tantárgy 63 óra 
 
3.4.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tanulók magabiztosan használják a digitális eszközöket, a számítógép billentyűzetét, 
legyenek képesek dokumentumok megnyitására, mentésére, nyomtatására, tabulálására, a 
betűtípus megválasztására. Ismerjék a levelek formai kialakításának szokásait, a kiemelési 
módokat. 
Képesek legyenek ügyiratok kitöltésére és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi 
megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára. Alkalmazzák a tízujjas, vakon 
gépelésen alapuló helyes írástechnikát. Képesek legyenek szakmai szöveg másolására, a 
szövegszerkesztővel történő adatbevitelre, a táblázatkezelő használatára, önállóan egyszerű 
hivatalos levél elkészítésére. Ismerjék az online kommunikációt biztosító szolgáltatásokat. 
Képzés javasolt helyszíne: számítógépterem. 
 
3.4.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
3.4.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A magyar nyelvtan és a helyesírás szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás. A 
gazdasági és jogi alapismeretek tantárgy keretében elsajátított alapfogalmak felhasználása az 
üzleti levél elkészítése során pl. Kötelmi jogi ismeretek. Az informatikai készségek és 
tevékenységi formák használata felhasználói szinten. 
 
3.4.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
3.4.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, 
képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 
 
Számítógépes 
dokumentumokat 
megnyit, ment, 
nyomtat. 

 
Számítógépes fel- 
használói 
ismeretek, 
szövegszerkesztő és 
táblázatkezelő 
kezelése. 

 
 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

Törekszik a pontos, 
áttekinthető 

Biztonságos jelszavak 
megválasztása, 
megfelelően előre 
beállított szoftverek, 
eszközök 
használata az IKT- 
biztonság növelése 
céljából 
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Megadott 
szempontok szerint 
szöveg- 
szerkesztő 
szoftverrel 
dokumentumot 
formáz.  

Ismeri a 
szövegformázás 
alapvető szabályait. 

Instrukció alapján 
részben önállóan  

munkavégzésre. Digitális eszköz be-, 
kikapcsolása Alapvető 
funkciók beállítása, 
módosítása 
A gyakran 
előforduló, 
legegyszerűbb 
problémahelyzetek 
megoldása 

 

 

Megadott 
szempontok szerint 
táblázatkezelő 
szoftverrel 
táblázatokat, 
diagramokat készít. 

 
Ismeri a 
táblázatkezelő 
program alapvető 
felhasználási 
lehetőségeit. 

 

 
Instrukció alapján 
részben önállóan 

 

 

 

Törekszik a pontos, 
áttekinthető 
munkavégzésre. 

Információk 
megosztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása a netikett 
egyszerű szabályainak 
betartásával 

 
 

 
Megadott 
szempontok szerint 
prezentációt készít. 

 
 

Ismeri a 
prezentációkészítő 
program alapvető 
felhasználási 
lehetőségeit. 

 
 
 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Egyszerű digitális 
tartalmak létrehozása 
és módosítása a 
szellemi tulajdon 
védelme érdekében 
hozott 
legalapvetőbb 
szabályok (szerzői 
jogok) 
figyelembevételével 

 
 

Megadott 
szempontok szerint 
információt keres 
az interneten, 
kiválasztja és 
feldolgozza. 

 
Ismeri a 
biztonságos 
internet használat 
szabályait, és a 
digitális, online 
kommunikáció 
eszközeit. 

 
 

 
Instrukció alapján 
részben önállóan 

Adatok, információk 
keresése digitális 
eszközön vagy az 
interneten, az 
eredmények közül a 
megfelelő(k) 
kiválasztása és fel- 
dolgozása útmutatás 
alapján 

 

 
Tíz perc alatt leg- 
alább 900 leütés 
terjedelmű, 
összefüggő 
szöveget másol. 

 
 

 
Ismeri a tízujjas, 
vakon gépelés 
technikáját. 

 
 
 

 
Teljesen önállóan 

Egyszerű digitális 
tartalmak létrehozása 
és módosítása a 
szellemi tulajdon 
védelme érdekében 
hozott 
legalapvetőbb 
szabályok (szerzői 
jogok) 
figyelembevételével 

Használja saját és a 
vállalkozás 
ügyeinek 
intézéséhez 
rendelkezésre álló 
ügyfélkapu és 
online 
szolgáltatásokat (e-
bevallás, e-felvételi, 
erkölcsi 

Ismeri az 
ügyfélkapu és az 
online ügyintézés 
előnyeit. 

 
 
 

Teljesen önállóan 

 
 

Ügyfélkapu és online 
szolgáltatások 
ismerete 
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bizonyítvány 
igénylés stb.). 

Megadott 
szempontok szerint 
iratkezelés és 
levelezési 
feladatokat végez. 

Ismeri a levelek 
fajtáit, az üzleti 
levelezés szabályit. 

 
Teljesen önállóan 

 

Digitális funkciók 
alkalmazása. 

 

3.4.2.6 A tantárgy témakörei 

 
3.4.2.6.1 Munkavédelmi ismeretek  
A munkavédelem lényege és területei 
A munkahelyek kialakításának általános szabályai 
A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben Alapvető feladatok a tűz 
megelőzése érdekében 
 
3.4.2.6.2 Tízujjas, vakon gépelés  
Tízujjas, vakon gépeléssel a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén 
gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével 
Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással  
A jelek szabályai 
A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés ismérvei 
alapján  
A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 
Tízperc alatt legalább 900 leütés terjedelmű, összefüggő szöveg másolása 
 
 
3.4.2.6.3 Levelezés és iratkezelés  
A levél fajtái, formai ismérvei 
A hivatalos levelek fogalmazásának tartalmi szempontjai A beadványok (kérvény, kérelem, 
fellebbezés stb.) 
Az egyszerű ügyiratok fajtái (nyugta, elismervény, meghatalmazás stb. 
A pályázati dokumentumok, nyomtatványok, irat és szerződésminták értelmezése 
Közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei (értesítés, meghívó, igazolás, 
engedély stb.), a szerződésekkel kapcsolatos ügyiratok. 
A vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei (jegyzőkönyv, emlékeztető, feljegyzés 
stb.) 
Üzleti levelezés (ajánlat, megrendelés, teljesítés, a teljesítés zavarai, szállítás stb.)  
Munkaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés stb.) 
Az alkalmazott irodatechnikai eszközök használata 
Az ügyiratkezelés alapfogalmai  
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Az irattározás kellékei, eszközei 
Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás stb.) 
 

3.4.2.6.4 Digitális alkalmazások  
A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek írásának adott 
időszakban érvényes szabályai szerint 
Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg igazítása, élőfej, 
élőláb stb. 
Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb.  
Prezentációkészítés 
Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása 
Az online kommunikációt biztosító szolgáltatások használata (e-mail, azonnali üzenetküldés, 
hang-és videóalapú kommunikáció) 
Személyes és céges online ügyintézés ügyfélkapun 
keresztül  
Adat és információ fogalma 
Az adat és információkezelés, -védelem szabályozása 
Az adat és információkezelés körébe tartozó fogalmak, értelmezésük A személyes adatok 
védelme 
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3.5 Vállalkozások gazdálkodási feladatai megnevezésű tanulási terület 
 
A tanulási terület tantárgyainak összes óraszáma:  112 óra  
A tanulási terület tartalmi összefoglalója 
A tanulók megismerik a készlet és a befektetett eszközgazdálkodás lényegét. Megismerik a 
munkaerő-gazdálkodás feladatait. Megértik a döntés szerepét a gazdálkodásban, a tervezés 
és a vezetés kapcsolatát, a konfliktusfeloldás lényegét, az érdekkülönbségeket. A tanulási 
terület kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítson a tanulók számára a vállalkozások 
gazdálkodási feladataihoz kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésére, 
kommunikációs és prezentációs képességeik fejlesztésére. 
 
3.5.1 Gazdálkodási ismeretek tantárgy 63 óra 
 
3.5.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
 
A tanulók megismerik a vállalati gazdálkodás területeit, a vállalati vezetés és tervezés szerepét, 
a logisztika, a készletgazdálkodás, a munkaerő és bérgazdálkodás elemzésének módszereit. A 
módszerek felhasználásával képesek lesznek a vállalkozás belső és külső környezetében 
bekövetkező változások követésére, alkalmazkodási javaslatok kidolgozására. 
 
3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
 
3.5.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A gazdasági és jogi alapismertek és a vállalkozások működtetésének alapismeretei 
tantárgyak témakörei 
 
3.5.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
3.5.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
Készségek, 
képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 

 

Adatokat szolgáltat 
a befektetett 
eszközök 
elszámolásához 

Ismeri a befektetett 
eszközök fogalmát, 
a vállalkozás 
életében betöltött 
szere- 
pét. 

 
 

Irányítással 

 
 

A megadott 
utasítások alapján 
törekszik felkutatni 
a vállalkozás 
számára 
legelőnyösebb 
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3.5.1.6 A tantárgy témakörei 
 
3.5.1.6.1 A vállalkozások gazdasági feladatai  
A termelés és a szolgáltatás tartalma 
A termelés jellemzői 
A szolgáltatások jellemzése 
A termelés és szolgáltatás megvalósítása A minőségbiztosítás szerepe 
A vállalkozások gazdasági feladatai (számviteli, pénzügyi, adózási, ügyviteli feladatok és 
köztük lévő összefüggések) 
 
3.5.1.6.2 Gazdálkodás a befektetett eszközökkel  
Az innováció lényege és szerepe a vállalkozásnál 
A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 
A tárgyi eszközök üzemfenntartásának szerepe  
A beruházás szerepe a vállalkozásnál 
A beruházás folyamata 
 
3.5.1.6.3 Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer Logisztikai rendszer  
A vállalkozási logisztika lényege és szerepe 
A logisztika területei, a logisztika anyagi és információs folyamatai 
A logisztikai rendszer szerkezete 
A logisztika stratégiai kérdései  
A logisztikai rendszer működése 
 
Készletgazdálkodás  
A forgóeszközök fogalma, főbb csoportjai (vásárolt és saját termelésű készletek)  
A készletgazdálkodás, struktúra kialakítása, készletnormák, anyagnormák 
A teljes forgóeszköz állománnyal való gazdálkodás (optimális összetétel, hatékonyság, 
igényesség, forgási sebesség) 
 
Munkaerő és bérgazdálkodás  
A munkaerő és bérgazdálkodás feladatai 
A vállalkozás munkaerő-szükségletének biztosítása (szükséglet meghatározása, biztosítása, 

Ellátja a logisztikai 
feladatokhoz 
kapcsolódó 
gazdasági 
adminisztrációs 
feladatokat. 

 
Ismeri a logisztikai 
rendszer működési 
területeit. 

 
Instrukció alapján 
részben önállóan 

ajánlatot. A 
gazdálkodás során 
mindig a vállalkozás 
érdekeit 
helyezi előtérbe. 

 

Ellátja a bér és 
létszámgazdálkodás
sal kapcsolatos 
gazda- 
sági adminisztrációs 
feladatokat. 
 

Ismeri az emberi- 

erőforrás-
gazdálkodás 
működési 
területeit 

 
Instrukció alapján 
részben önállóan 
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hatékony foglalkoztatás) 
Munkajogi alapismeretek, (munkaviszony, munkaviszony létesítése, megszűnése, 
megszüntetése, munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei, munkaszerződés) 
Bérgazdálkodás, ösztönzés, érdekeltségei rendszer 
A kereseti arányok kialakítása 
A beosztott és vezető munkavállalók belső érdekeltségi rendszere  
A vállalaton belüli szervezeti egységek érdekeltségi rendszere 
 
3.5.1.6.4 A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája  
A vállalati folyamatok funkcionális területei 
A vezetés lényege és funkciói  
A vállalkozás szervezete 
A tervezés szerepe, fajtái a vállalkozásnál 
A vállalati stratégia szerepe, a stratégiai tervezés folyamata 
 
3.5.1.6.5 A vállalkozások válsága  
A vállalati válság lényege, kialakulásának okai  
A vállalati válság szakaszai és típusai 

A vállalati válság leküzdése  

Válságkezelő stratégiák 
A vállalkozások megszűnése (csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás) 
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3.5.2 Gazdasági számítások tantárgy 49 óra 
 
3.5.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 
Fejlessze a tanulók gazdasági-pénzügyi kompetenciáit, logikai készségeit. Megalapozza, 
támogassa és elmélyítse a tanulók gazdasági jellegű gondolkodását, a pénzügyi-számviteli és 
statisztikai logika megértését, amellyel a szakmai tárgyak eredményessége növelhető. 
Fejlessze az önálló és rendszerezett gondolkodást. 
Javasolt a tantárgy csoportbontásban történő tanítása. 
 
3.5.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
 
3.5.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A gazdasági és jogi alapismeretek tantárgyháztartások gazdálkodása, a vállalat termelői 
magatartása témakörei 
A vállalkozások működtetése tantárgystatisztikai alapfogalmak témaköre 
A pénzügy tantárgy kamatszámítások témaköre 
Matematika: egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 
 
3.5.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 

3.5.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, 
képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 

 
A statisztikai 
kimutatásokat 
kritikusan 
értelmezi. 

Ismeri a statisztikai 
adatgyűjtés 
feldolgozási 
módjait, az 
alapvető statisztikai 
mutatószámokat. 

 
 

Teljesen önállóan 

  

Különböző banki 
befektetési 
ajánlatok közül 
kiválasztja a 
kedvezőbb 
ajánlatot. 

 
Alkalmazza a 
különböző 
kamatszámítási 
módszereket. 

 
Instrukció alapján 
részben önállóan 

 

 

3.5.2.6 A tantárgy témakörei 
 
3.5.2.6.1 Közgazdasági alapozó számítások  
Valós számok halmazának ismerete.  
Önálló munka gyakorlása. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, igényének kialakítása. 
Absztrakciós, kombinációs képesség fejlesztése. 
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Törtekkel való műveletek 
Egyenletrendezés, Egyenletrendszerek 
Szöveges feladatok, gazdasági fogalmakkal 
Algebrai kifejezések 
Függvények: lineáris, másodfokú, fordított arányosság, exponenciális.  
Algebrai számítások. Egyenes egyenlete.  
Kapcsolatok a függvények között. 
 
3.5.2.6.2 Pénzügyi számítások  
Egyszerű kamatozás 
Kamatos kamatozás 
Vegyes kamatozású konstrukció alkalmazása Törlesztő tervek típusai 
Kölcsöntörlesztés, hiteldíj 
Pénzügyi szöveges feladatok gyakorlati alkalmazása. 
 

3.5.2.6.3 Statisztikai számítások  
Egyszerű, súlyozott átlag alkalmazása  
Módusz, medián, terjedelem 
Számított és helyzeti középértékek fajtái Nevezetes közepek 
Diagramok. Kör-, vonal-, oszlop és sávdiagramok értelmezése, készítése. Annak eldöntése, 
hogy mikor, milyen diagramot érdemes készíteni 
Viszonyszámok. Százalékszámítás. A viszonyítási számok helyes megtalálása a szöveg alapján. 
Százalékfogalmak magabiztos ismerete. A nettó ár és a fogyasztói ár közötti eltérés 
meghatározása különböző adókulcsok mellett 
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3.6 Pénzügyi ügyintézői feladatok megnevezésű tanulási terület 
 
A tanulási terület tantárgyainak összes óraszáma:   322 óra  
A tanulási terület tartalmi összefoglalója 
A tanulók megismerik a pénzügy, a vállalkozásfinanszírozás és az adózás alapösszefüggéseit, 
az elszámolások információtartalmát, a gazdasági események eredményre, 
vállalkozásműködésére gyakorolt hatását. Képesek értékelni a finanszírozás, a befektetés 
alapvető formáit, értik a likviditás biztosításának fontosságát. Lehetőséget biztosít a tanulók 
számára a pénzügyi ügyintézői feladatokhoz kapcsolódó önálló projektfeladatok, 
produktumok elkészítésére, kommunikációs és prezentációs képességeik fejlesztésére. 
 
3.6.1 Pénzügy tantárgy 154 óra 
 
3.6.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tanuló érdeklődjön a mindenkori gazdaságpolitikai és pénzügypolitikai célok és 
megvalósításuk módjai iránt, eligazodjon a pénzügy intézményrendszerében és ismerje az 
alapvető pénzügyi szolgáltatásokat. Alkalmas legyen arra, hogy meghatározza és kiválassza a 
pénzforgalom lebonyolításának a vállalkozás számára leginkább megfelelő módját, és segítsen 
eligazodni a pénzügyi piacon kínált értékpapírok fajtái között. 
A tanuló megismerje a nemzetközi elszámolási eszközök árfolyam-alakulásának hatását a 
gazdasági szférára. A tanuló megértse és a mindennapi életben alkalmazni is tudja, hogy a 
pénznek időértéke van a különböző időpontokban esedékes pénzáramok tekintetében, akár a 
betétgyűjtéshez, akár a hitelfelvételhez kapcsolódóan. Legyen képes a tanuló egyszerű 
befektetési, értékpapírárfolyam és hozamszámításon keresztül dönteni a beruházás 
megvalósításáról, a vásárlási-eladási szándékról. 
 
3.6.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
 
3.6.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
  A gazdasági számítások tantárgy témakörei 
Matematika: egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 
 

3.6.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
3.6.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség 
mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódo
k, attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 
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Példákon keresztül 
bemutatja a mai 
pénz fajtáit, a pénzügyi 
viszonyokat. 

 

 
Tisztában van a 
pénzügyi rendszer 
feladataival. 

 
 

 
Teljesen önállóan 

Fogékony az új 
információk 
befogadására. A 
minőségi 
munkavégzés 
érdekében követi 
a szakmájával 
kapcsolatos 
jogszabályi 
változásokat.  
 

Digitális tartalmak 
létrehozása, 
átalakítása, 
formázása, 
szerkesztése 
változatos programok, 
alkalmazások 
együttes használatával 

 
Példákon keresztül 
értelmezi a monetáris 
szabályozó esz- 
közök hatásait a 
pénzforgalomra. 

Érti a kétszintű 
bankrendszer 
lényegét és a 
jegybank 
monetáris 
irányításban 
betöltött 
szerepét. 

 
 
 
 
Teljesen önállóan 

Törekszik a 
pontos, 
áttekinthető, 
munkavégzésre. 

 

Tájékozódik a pénzügyi 
piaci kondíciókról. 
Közreműködik a banki 
termékek (kamat, díj, 
jutalékok figyelembe- 
vételével) 
kiválasztásában. 

Különbséget tud 
tenni monetáris 
és 
nem monetáris 
közvetítők között. 
Ismeri a 
bankügyletek 
típusait. 

 
 
Instrukció alapján 
részben önállóan 

 
Összetett 
információgyűjtés és -
tárolás, kreatív 
megoldásokkal, 
egyszerű struktúrában 

Adatokat szolgáltat 
a hitelkérelem 
összeállításához. 
Gondoskodik a 
törlesztőrészletek 
kifizetéséről, figyeli a 
hitel- 
kamatot és a hitel- 
keretet. 

Tudja a hitelezési 
eljárás menetét. 
Ismeri a 
kölcsöntörlesztéss
el, hiteldíjjal 
kapcsolatos 
számításokat. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Információk meg- 
osztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása, 
programok 
összetettebb 
funkcióival, a 
netikett szabályainak 
betartásával 

Kiállítja a pénzforgalmi 
nyomtatványokat, 
gondoskodik a 
teljesítésükről. 

Ismeri a fizetési 
számlák fajtáit. 

Teljesen önállóan 
Számlázóprogramot 
használ. 

Lebonyolítja a 
készpénzforgalmat, 
kezeli a bankkártyákat. 

 
Ismeri a 
készpénz- 
forgalom típusait. 

Teljesen önállóan 
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Kiállítja a bevételi 
és kiadási 
bizonylatokat, vezeti a 
pénztárjelentést, a 
pénztárnaplót és a 
szigorú számadású 
nyomtatványok 
analitikáját. 

 

 
Tisztában van a 
házipénztár 
működési 
szabályaival. 

Teljesen önállóan 
Digitális tartalmak 
létrehozása, 
átalakítása, 
formázása, 
szerkesztése 
változatos programok, 
alkalmazások 
együttes használatával 

Közreműködik a 
bankgarancia, a 
fedezetigazolás és az 
akkreditív nyitás 
ügyében. 

Ismeri a 
nemzetközi 
elszámolások 
eszközeit. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

 

Elvégzi az alapvető 
befektetési 
számításokat. 

Ismeri a pénzügyi 
piacok működését 
és az 
értékpapírok 
típusait. 
Érti az alapvető 
befektetési 
számítások 
alkalmazási 
lehetőségeit. 

 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

 

 
Ismeri a 
biztosítási 
termékeket. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Összetett 
információgyűjtés és 
tárolás, kreatív 
megoldásokkal, 
egyszerű 
struktúrában 

Közreműködik a 
biztosítási termékek 
kiválasztásában. 
 

Adatokat szolgáltat a 
finanszírozási 
döntésekhez. 

Ismeri a 
finanszírozási 
döntésekhez 
szükséges 
információ 
forrásokat. 

 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

 

Közreműködik a 
befektetési döntések 
előkészítésében. 

Ismeri a 
beruházások 
pénzügyi forrás 
lehetőségeit. 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

 

Részt vesz a 
pályázatok, 
projekttámogatások 
készítésében, 
nyilvántartásában, 
elszámolásában. 

 
Ismeri a projektek 
támogatási 
forráslehetőségei
t. 

 

 
Irányítással 

 

 

3.6.1.6 A tantárgy témakörei 
 
3.6.1.6.1 A pénzügyi intézményrendszer  
A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése Jegybank és a monetáris 
szabályozás 
Az MNB szervezeti felépítése 
A magyar központi bank feladatai, a monetáris irányításban betöltött helye 



177 
 
 

A pénzügyi intézmények jellemzői (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások)  
Nem monetáris közvetítők és feladataik (biztosítók, nyugdíjpénztárak) Magyar 
Bankszövetség, OBA, BEVA 
Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 
 
3.6.1.6.2 Bankügyletek  
Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, hitelfelvétel a jegybanktól és 
más banktól) 
Aktív bankügyletek, a hitelezés folyamata (hitelek típusai, lízingügylet, faktorálás, 
forfetírozás). A hitelezési eljárás menete 
Hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték 
Semleges bankműveletek 
 
3.6.1.6.3 A pénzforgalom  
A pénzforgalom általános szabályai.  
Banki titoktartási szabályok  
A fizetési számlák fajtái 
Fizetési módok: 

 fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, okmányos meghitelezés 
(akkreditív) 

 fizetési számlához kötődő készpénzfizetés: készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása 
és beváltása, készpénzbefizetés fizetési számlára, készpénzkifizetés fizetési számláról 

 fizetési számla nélküli fizetés: készpénzátutalás 

 készpénzfizetés 

A készpénzforgalom lebonyolítása 
A pénztár, a pénzkezelés és a pénztári forgalom elszámolása  
A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök 
 
3.6.1.6.4 A vállalkozások finanszírozása  
A finanszírozás fogalma, jellemzői 
A finanszírozás formái: belső és külső finanszírozás  
Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv 
A beruházások finanszírozási forrásai 

 belső forrásból történő finanszírozás 

 külső forrásból történő finanszírozás 

 lízingfinanszírozás jellemzői, a lízing típusai 

 projekttámogatások: kis- és középvállalkozások gazdaságfejlesztést szolgáló 
támogatásai 

 
3.6.1.6.5 A pénz időértéke  
Javasolt a témakört csoportbontásban feldolgozni.  
A pénz időértékének fogalma, jelentősége 
A jelenés a jövőérték-számítás időtényező-táblázatok alkalmazásával  
Az egyszerű és a kamatos kamatszámítása 
Diszkontálás 
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A bank passzív bankműveletei, megtakarítási számlák, befektetési számítások 
A bank aktív bankműveletei, a hitelezés folyamata, hiteltörlesztési módok számítása 
 
3.6.1.6.6 A pénzkezelés bizonylatai  
Javasolt a témakört számítógépteremben, csoportbontásban feldolgozni.  
Bankválasztási szempontok a gyakorlatban 
A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés formai és tartalmi követelményei  
A pénzforgalmi számla nyitása 
A pénzforgalmi szolgáltatások lebonyolításának lépései  
A pénzkezelési szabályzat 
A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok A bizonylatok adattartalmának értelmezése: 

 kiadási és bevételi pénztárbizonylat 

 időszaki pénztárjelentés 

 készpénzfizetési számla 

 szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása 
Pénzügyi bizonylatok (számla) kiállítása számlázóprogram használatával 
Fizetési számlák közötti fizetési megbízások elektronikus kiállítása 
Számlázó programok segítségével számlázási, valamit a kapcsolódó adatszolgáltatási gyakorlati 
feladatokat megoldása 
 
3.6.1.6.7 A vállalkozások finanszírozása  
EU-s támogatási források.  
A pályázatírás és a pénzügyi tervezés kapcsolata  
Pályázati adminisztráció, iratanyagok, dokumentumok kezelése Forgóeszköz-finanszírozás 
Forgóeszköz-szükséglet megállapításának módjai (forgási mutatók, mérlegmódszer 
alkalmazásával) 
Jellemző finanszírozási források  
Rövid lejáratú bankhitel és típusai 
Kereskedelmi hitel (vevőktől kapott előleg és áruhitel),váltótartozás  
Faktoring lényege, és igénybevételének jellemzői 
Tartós passzívák  
Üzletfinanszírozás 
Pénzügyi tervezés és a tervek csoportjai  
Állományi (státusz) és forgalmi szemléletű terv 
Az állományi szemléletű terv: a mérlegterv jellemzői  
Forgalmi szemléletű terv: a likviditási terv jellemzői 
A pénzügyi tervek egyenlegének ismeretében hozott intézkedések 
 
3.6.1.6.8 A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése  
A teljesítménymutatókból nyerhető információk 
Elemzés állományi és folyamatszemléletben 
 
3.6.1.6.9 Nemzetközi pénzügyek  
A nemzetközi fizetések általános szabályai  
A nemzetközi elszámolások eszközei 
A valuta, a devizaárfolyama, az árfolyamok jegyzése 
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A nemzetközi fizetések általános szabályai 
Fizetési módok a nemzetközi kereskedelemben (devizaátutalás, okmányos inkasszó, 
akkreditív) 
A nemzetközi pénzügyi intézmények és feladataik 
 
3.6.1.6.10 Pénzügyi piacok és termékeik  
A pénzügyi piacok fogalma, gazdaságban betöltött szerepe  
Pénzügyi piacok csoportosítása 
Az értékpapírok pénzügyi piacokon betöltött szerepe 
Az értékpapírok megjelenése, fogalma (főbb csoportosítási szempontjai)  
Az értékpapírok főbb fajtái: 

 a kötvény fogalma, jellemzői, fajtái, a vállalati kötvény pénzügyi piacon betöltött 
szerepe 

 a részvény fogalma, fajtái, jellemzői, a részvények szerepe a gazdaságban 

 a közraktárjegy fogalma, jellemzői 

 az állampapírok jellemzői és fajtái 

 a banki értékpapírok 

 váltóismeretek 
A pénzügyi piacok, a tőzsde működése 
 
3.6.1.6.11 Befektetések értékelése  
Befektetési döntések típusai 
A beruházások pénzáramai, típusai (kezdő pénzáram, működési pénzáram és végső 
pénzáram) és tartalmuk 
 
3.6.1.6.12 Biztosítási alapismertek  
Alapfogalmak 
A biztosítás szerepe, jelentősége, módszere 
A biztosítási ágazatok rendszerei, biztosítási formák Biztosítási szerződés és biztosítási díj 
Biztosítási esemény bekövetkezése, kárrendezés 
 
3.6.1.6.13 A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése  

A pénzügyi mutatók főbb fajtái 

 vagyon – és tőkestruktúra mutatók 

 hatékonysági mutatók 

 jövedelmezőségi mutatók 

 eladósodási mutatók 

 pénzügyi egyensúly mutatói 

 piaci érték mutatók 
A mutatók kiszámításának értelmezése 
 
3.6.1.6.14 Nemzetközi pénzügyek  
A nemzetközi fizetések általános szabályai  
A valuta és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok  
A valuta-, a devizaárfolyamokhoz kapcsolódó számítások 
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3.6.1.6.15 Pénzügyi piacok és termékeik  
Értékpapír-hozam számítási feladatok  

A tőke és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek 
 
3.6.1.6.16 Befektetések értékelése  
Tőkebefektetési számítások: a beruházások gazdaságossági számításai – statikus és 
dinamikus számítások 
A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási 
pénzeszközök forgási sebessége. 
A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték, jövedelmezőségi index, belső megtérülési 
ráta (számítás nélkül, csak értelmezés szintjén) 
Döntési szabályok a beruházás megvalósítására vagy elutasítására vonatkozóan  
A kötvény értékelése: 

A klasszikus kötvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, összevetése a 
piaci árfolyammal, valamint a vásárlási-eladási szándék megállapítása 
A kötvények hozamának számítása: névleges hozam, egyszerű hozam  
A részvény értékelése: 
A törzsrészvény és az elsőbbségi részvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) 
becslése, összevetése a piaci árfolyammal, valamint a vásárlási-eladási szándék megállapítása 
A részvények várható hozamának számítása  
Tőzsdei ügyletek értékelése 
 
3.6.1.6.17 Komplex pénzügyi feladatok  
Komplex pénzügyi feladatok online megoldása 
Javasolt a témakört csoportbontásban, számítógépteremben feldolgozni. 
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3.6.2 Irodai szoftverek alkalmazása tantárgy 35 óra 
 
3.6.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlati ismereteket szerezzenek a vállalati gazdálkodás 
üzleti folyamatainak az irodai szoftverekkel való támogatásának működési folyamataiban. 
Betekintést nyerjenek az irodai szoftverek szakmai alkalmazásába. 
Ajánlott téma: vállalati integrált rendszerek gyakorlati megismerése 
 
3.6.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
3.6.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
A pénzügy tantárgy bankügyletek és pénzforgalom témakörei  
A számvitel tantárgy témakörei 
Az adózás tantárgy témakörei 
 
3.6.2.4 A képzés órakeretének 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 
kell lebonyolítani. 
 
3.6.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, 
képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 
Megadott 
szempontok táblát, 
diagramot készít. 

 
 
 
Ismeri az adott 
területhez 
kapcsolódó 
pénzügyi, 
finanszírozási, 
számviteli 
szabályokat 

 

 

 

Instrukció alapján 
részben önállóan 

Fogékony az új 
információk 
befogadására. A 
minőségi 
munkavégzés 
érdekében követi a 
szakmájával 
kapcsolatos 
jogszabályi 
változásokat. 
Pontosságra, 
precizitásra 
törekszik. 

 

 
Digitális tartalmak 
létrehozása, 
átalakítása, 
formázása, 
szerkesztése 
változatos 
programok, 
alkalmazások 
együttes 
használatával 

Megadott 
szempontok szerint 
kamatszámítást és 
hiteltörlesztő tervet 
készít. 

Megadott 
szempontok alapján 
kiszámolja a tárgyi 
esz- 
közök 
értékcsökkenését. 

 

3.6.2.6 A tantárgy témakörei 
 
3.6.2.6.1 Irodai szoftverek szakmai alkalmazása  
Táblázatkezelőben végzett feladatok: 

 statisztikai (táblák, számítások, diagrammok) 

 pénzügyi (kamatszámítás, jelenérték, jövőérték táblák) 

 vállalkozásfinanszírozási (hiteltörlesztés, pénzforgalmi terv, mutatók, diagramok) 

 számviteli (écs. számítás, készletérték számítás, önköltség kalkuláció) 

 adózási (áfa bevallás, bérkalkuláció) 
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Szövegszerkesztő szakmai használata (kimutatás készítés, körlevél stb.) 
 
Ajánlott téma: vállalati integrált rendszerek gyakorlati megismerése 
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3.6.3 Adózás tantárgy 77 óra 
 
3.6.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tanulók megismerik a magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, 
gazdálkodási szabályait. Felkészíti a tanulókat a kiemelt adójogszabályok alkalmazására az 
adózás rendjében és az adóigazgatási rendtartásban meghatározottak figyelembevételével, a 
jövedelem típusú adók és a forgalmi adó, valamint a helyi adók tekintetében. Rámutat a 
magánszemélyek személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségére, az arányos közteherviselés 
szükségességére. A tanulóknak egyszerűbb adózási feladatok megoldásában jártasságot kell 
szerezniük, ki kell számolniuk az egyes adónemek kapcsán a fizetendő adóelőlegeket, valamint 
írásban elkészíteni az éves bevallásokat. 
 
3.6.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
3.6.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Gazdasági ismeretek tantárgy, 
Számvitel tantárgy 
 
3.6.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
3.6.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság 

és 
felelősség 
mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódo
k, attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 
 
Adónaptárt vezet és 
figyelemmel kíséri 
azt.  
Adó és járulék- 
bevallásokat készít, 
adó és járulékfolyószámát 
egyeztet, 
kezel, valamint 
kezdeményezi az adók 
pénzügyi rendezését. 

 
Ismeri az adózás 
rendjének jogszabályi 
előírásait 
(adóhatóságok, 
adókötelezettség, 
ellenőrzés, 
jogkövetkezmények). 

Teljesen 
önállóan 

 
 
Fogékony az új 
információk 
befogadására. A 
minőségi 
munkavégzés 
érdekében 
követi a 
szakmájával 
kapcsolatos 
jogszabályi 
változásokat. 
 
Pontosságra, 
precizitásra 
törekszik. 

 
Információk meg- 
osztása, 
kommunikáció 
kezdeményezése és 
fogadása 
programok 
összetettebb 
funkcióival, a 
netikett 
szabályainak 
betartásával 

Közreműködik a 
személyi jövedelemadó 
elszámolásával összefüggő 
nyilvántartási kötelezettség 
teljesítésében, elvégzi a 
személyi jövedelemadóval 
kapcsolatos 
elszámolásokat. 

 

 
Ismeri a személyi 
jövedelemadózás 
elszámolási szabályait a 
hatályos jogszabályok 
szerint. 

Teljesen 
önállóan 
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Elvégzi a bért terhelő 
adókkal és járulékokkal 
kapcsolatos elszámolásokat, 
megállapítja az 
adó és járulékfizetési 
kötelezettséget. 

 

Ismeri a bért terhelő 
adók és járulékok 
elszámolási szabályait 
a hatályos jogszabályok 
szerint. 

 
 

Teljesen 
önállóan 

  

Közreműködik a 
vállalkozások 
jövedelemtípusú adóinak 
megállapításánál (pl. 
vállalkozói személyi 
jövedelemadó, társasági 
adó). 

Ismeri az egyéni 
vállalkozó adózási 
formáit, a társaságok 
jövedelemadózása 
elszámolási szabályait 
a hatályos jogszabályok 
szerint. 

 
 

 
Teljesen 
önállóan 

 

Nyilvántartja a helyi adókat 
és az egyéb fizetési 
kötelezettségeket (pl. 
szakképzési hozzájárulás, 
környezetvédelemmel 
kapcsolatos díjak). 

 
 

Ismeri a helyi adók 
elszámolási szabályait a 
hatályos jogszabályok 
szerint. 

 
 

 
Teljesen 
önállóan 

 

Közreműködik a 
gépjárműadó és 
cégautóadó 
megállapításánál. 

Ismeri a gépjárműadó 
és cégautóadó 
elszámolási szabályait a 
hatályos jogszabályok 
szerint. 

 
 

Teljesen 
önállóan 

 

 
 

3.6.3.6 A tantárgy témakörei 
 
3.6.3.6.1 Az államháztartás rendszere  
A költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, a költségvetés egyenlege  
Az adó és az adórendszer fogalma, jellemzői 
A magyar adójog forrásai 
Az adók csoportosítása: jövedelemadó, forgalmi típusú adó, vagyonadóztatás 
 

3.6.3.6.2 Az adózás rendje, az adóigazgatási rendtartás  
Az adókötelezettség szabályai 
Az adómegállapítási módok 
A bevallás, adófizetés és adóelőleg-fizetés szabályai  
A bizonylatkiállítás és a nyilvántartás szabályai 
Adatszolgáltatás, pénzforgalmi számlanyitási kötelezettség  
Adótitok, adóhatósági adatszolgáltatás 
Fizetési kedvezmények, elévülés Jogkövetkezmények, intézkedések 
Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége  
Az ellenőrzés célja és fajtái 
Az ellenőrzés megindítása és lefolytatása, az ellenőrzés befejezése  
Jogorvoslat és eljárási költség 
 
3.6.3.6.3 Általános forgalmi adó  
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Az általános forgalmi adó alanyai 
A gazdasági tevékenység fogalma 
A termék értékesítésének és szolgáltatás nyújtásának esetei a törvény értelmében  
A termék Közösségen belüli beszerzése és a termék importja 
A teljesítés helye a termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében az általános 
szabályok értelmében 
A teljesítés ideje 
Az adófizetési kötelezettség keletkezése, a fizetendő adó megállapítása  
Az adó alapja termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében Az adó alapjának 
utólagos csökkentése 
Az adó mértéke, az adó alóli mentességek szabályai  
Az adólevonási jog keletkezése 
Az előzetesen felszámított adó megosztása Az adólevonási jog korlátozása 
Adófizetési kötelezettség megállapítása  
A számlázás szabályai 
Feladatok megoldása az általános forgalmi adó fizetendő adójának megállapítására, a 
vállalkozást terhelő általános forgalmi adó és az előzetesen felszámított adó megosztására 
vonatkozóan, az adó alóli mentességek és az adómértékek több kulcsára tekintettel 
Speciális elszámolási módok (fordított áfa, pénzforgalmi elszámolás) 
 

3.6.3.6.4 Helyi adók  
A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális jellegű adók 
(magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi iparűzési adó, települési adó 

Az egyes típusok adóalanyai  
Az adó alapja és mértéke 
Az adókötelezettség teljesítése 
Egyszerűbb feladatok megoldása a helyiadókról szóló törvényben meghatározott 
adónemekre 
 
 

3.6.3.6.5 Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok  
Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok a személyi 
jövedelemadó törvény alapján (az adó megállapítása, adónyilatkozat, egyszerűsített bevallás, 
adófizetés) 
Az adóköteles és az adómentes bevételek, az adóköteles bevételek legfőbb jellemzői 
A bevételek jövedelemtartalmának megállapítása: az összevonásra kerülő jövedelmek 
(kiemelten a munkaviszonyból származó jövedelmekre, a megbízási díjakra és a vállalkozói 
„kivétre”) 
Családi kedvezmény, első házasok kedvezménye, négy vagy több gyermeket nevelő anyák 
kedvezménye 
Adókedvezmények 
Az adóelőleg megállapítása, bevallása és megfizetése  
A bért terhelő járulékok 
A szociális hozzájárulási adó 
Adóelőleg számítása és az éves adóbevallás elkészítése, a kifizetendő havi bér megállapítása 
gyakorlófeladatokon keresztül 
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A különadózó jövedelmek adóztatása, kiemelten az ingóság és az ingatlanértékesítés 
adóztatása, a kamatjövedelem, az osztalékból származó jövedelem 
Feladatok megoldása az összevonásra kerülő és a különadózó jövedelmekre, esettanulmány 
elkészítése kiscsoportos keretben 
 
3.6.3.6.6 Az egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái  
Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi jövedelemadóban  
A vállalkozói személyi jövedelemadó: 

 A vállalkozói kivét, a vállalkozói jövedelem és a vállalkozói osztalékalap adózási 
szabályai 

 Az átalányadózás szabályai 

 A kisadózó vállalkozások tételes adója, az adónem választásának feltételei: 

 A kata alapjának meghatározása 

 A kata mértéke (főállású kisadózó, főállásúnak nem minősülő kisadózó) 

 A kata által kiváltott adónemek 
További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az 
általuk kiváltott adók 
Egyszerűbb feladatok megoldása a vállalkozói személyi jövedelemadó, és a kisadózó 
vállalkozások tételes adója körében, esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 
 
3.6.3.6.7 Társaságok jövedelemadózása  
A társasági adó alanyai, az adófizetési kötelezettség 
A társasági adóalap meghatározása, az adózás előtti eredmény, az adóalap és a 
jövedelem(nyereség)minimum összefüggései 
 
Az adóalap-korrekciós tételek jelentősége  
Az adóalapot módosító tételek csoportjai: 

 az adóalapot jogcímében (egyszerre) növelő és csökkentő tételek 

 az adóalapot csak csökkentő tételek 

 az adóalapot csak növelő tételek  
Az adó mértéke 
Az alapvető adókedvezmények  
Az adózás utáni eredmény 
A kisadózó vállalkozások tételes adója alanyai 

 Az adónem választásának feltételei 

 A kata alapjának meghatározása 

 A kisvállalati adó alanyai 

 Az adónem választásának feltételei  
A kiva vállalkozói adó alapja és mértéke 
További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az általuk 
kiváltott adók 
Egyszerűbb feladatok megoldása a társasági adófizetési kötelezettség és az adózott eredmény 
megállapítása területén a legjellemzőbb adóalap-korrekciós tételek alapján, kata adóalany 
fizetési kötelezettségének meghatározása 
 
3.6.3.6.8 Gépjárműadó és cégautóadó  
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A gépjárműadó 
A belföldi gépjárművek adójának alanya és az adókötelezettség keletkezése, mentesség az 
adó alól 
Az adó alapja és mértéke személyszállító gépjármű és tehergépjármű esetén, az adó mértéke 
és az adókedvezmények 
A cégautóadó 

 A cégautóadó alanyai 

 A cégautóadó-fizetési kötelezettség keletkezése (bérlet, lízing, kiküldetés stb.) 

 Az adó mértéke 
A gépjárműadó és a cégautóadó összevezetésének feltételei 
Egyszerűbb feladatok megoldása a gépjárműadóra, a cégautóadóra 
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3.6.4 Elektronikus bevallás tantárgy 56 óra 
 
3.6.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 
Kialakítja a tanulókban az egyes kiemelt adónemek, valamint az adatszolgáltatások 
elektronikus bevallásának készségét. A tanulók a tantárgy elsajátítása után alkalmasak 
legyenek adókkal, járulékokkal kapcsolatos bevallásokat készíteni és kijelölésre elküldeni a 
NAV keretprogramjainak alkalmazásával. A tanulók képesek legyenek a bevalláshoz szükséges 
adatokat begyűjteni, ismerve azok számviteli, illetve pénzügyi területének forrásait. 
Alkalmassá váljanak a hibás bevallásban a hiba megkeresésére és kijavítására. Ismerjék a 
bevallások gyakoriságát, határidejét, szerkezetét. 
A tantárgy képzésének helyszíne: számítógépterem. 
 
3.6.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
3.6.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  
Az adózás tantárgy minden témaköre 
 
3.6.4.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
3.6.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, 
képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség 
mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 
Képes betartani a 
digitális eszközökre 
vonatkozó használati, 
munkavédelmi 
szabályokat. 

Ismeri a digitális 
eszközökre 
vonatkozó 
használati, 
munkavédelmi 
szabályokat. 

 
 

Teljesen önállóan 

 
 
 

Fogékony az új 
információk 
befogadására. A 
minőségi 
munkavégzés 
érdekében követi a 
szakmájával 
kapcsolatos 
jogszabályi 
változásokat. 
Pontosságra, 
precizitásra 
törekszik. 

 

ÁNYK program, 
nyomtatványok 
telepítése, frissítése 

 
Elkészíti a dolgozók 
beés kijelentésének, 
adatváltozásának 
nyomtatványait. 

Ismeri a dolgozók 
beés kijelentésének 
elkészítési, az 
adatváltozások 
bejelentési 
szabályait a 
hatályos 
jogszabályok 
szerint. 

 
 

Teljesen önállóan 

 
 

ÁNYK program 
szakszerű 
használata 

Bevallást készít a 
foglalkoztató, 
kifizetőhely havi szja-, 
szociális hozzájárulási 
adó és 
járulékkötelezettségé
ről. 

Ismeri a 
foglalkoztató, 
kifizetőhely havi 
szja-, szociális 
hozzájárulási adó- 
és 
járulékkötelezettsé
gének szabályait. 

 

 
Teljesen önállóan 
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Alkalmazza az 
adatszolgáltatásra, 
adatkezelésre és az 
információbiztonságr
a vonatkozó 
szabályokat. 

Tisztában van az 
adatszolgáltatásra, 
az adatkezelésre és 
az 
információbiztonsá
gra vonatkozó 
szabályokkal. 

 

 
Teljesen önállóan 

  

A szükséges 
igazolások begyűjtése 
után szja-bevallást 
készít magánszemély, 
ill. egyéni vállalkozó 
részére. 

Ismeri az szja-
bevallás szabályait 
magánszemély, ill. 
egyéni vállalkozás 
esetén. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Elkészíti az általános 
forgalmi adó 
bevallását. 

Ismeri az 
áfabevallás 
szabályait. 

 

Teljesen önállóan 
 

Elkészíti az egyéni 
vállalkozó, társaság 
éves iparűzési 
adójának a bevallását 
(hipa). 

 
Ismeri a 
hipabevallás 
szabályait. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Elkészíti a kisadózó 
vállalkozók tételes 
adójának éves be- 
vallását. 

 

Ismeri a 
katabevallás 
szabályait. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

3.6.4.6 A tantárgy témakörei 
 
3.6.4.6.1 A gyakorlat előkészítése  
A munka előkészítésének menete: 
Tájékozódás a NAV honlapján 
Keretprogram letöltése, a kiválasztott nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk letöltése  
A számítógépen a nyomtatványkitöltő rendszerben a kiválasztott bevallás megnyitása A 
törzsadatok kitöltése 
 
3.6.4.6.2 Az elektronikus bevallás gyakorlata  
Az elkészítendő bevallások fajtái: 
A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és 
változásbejelentő adatlap (T1041) 
Bejelentő és változásbejelentő elektronikus adatlap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 
2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített egyszerűsített 
foglalkoztatás adatairól (T1042E) 
Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb 
adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról (08-as bevallás) 
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a 
mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről (58-as) 
bevallás 
Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez (17-es bevallás) 
Bevallás a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a 
szociális hozzájárulási adóról, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről (évszámSZJA) 
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Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás) 
A munkáltató, kifizető összesített igazolása a személyi jövedelemadó bevalláshoz (M30as 
bevallás) 

ADAT ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek 
részére (T1011-es bevallás) 
Általános forgalmi adó bevallás (65-ös bevallás) 
Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (HIPA) Adatlap 
munkáltatótól származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony 
megszűnésekor (Adatlap évszám) 
A kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (KATA) Nyilatkozat a nulla értékadatú 
bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás) 
 
A bevallások ellenőrzése  
A kész bevallások áttekintése, szükség esetén a kitöltési útmutató használata  
Ellenőrzési funkció futtatása, a jelzett hibák javítása 
Mentés, a hibátlan bevallás kijelölése elektronikus elküldésre 
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3.7 Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai megnevezésű tanulási terület 
 
A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 287 óra  
A tanulási terület tartalmi összefoglalója 
A könyvvezetés és beszámolókészítés tanulási terület tananyagában a tanuló megismeri, hogy 
a számviteli törvény alapján kell a gazdálkodóknak könyveiket vezetni és beszámolóikat 
elkészíteni, ezért cél, hogy ismerjék meg és sajátítsák el a kettős könyvvitel rendszerében 
történő eljárásokat és módszereket. Az előírásoknak megfelelően a gazdasági élet vállalkozási 
területén a bizonylatok kitöltésétől kezdve az analitikus nyilvántartáson keresztül a gazdasági 
műveletek könyvelésén át képes lesz a vállalkozás eredményének és vagyonának 
megalapítására. Biztosítson lehetőséget a tanulók számára a könyvvezetés és 
beszámolókészítés feladataihoz kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok 
elkészítésére, kommunikációs és prezentációs képességeik fejlesztésére. 
 
3.7.1 Számvitel tantárgy 154 óra 
 
3.7.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 
Ismerje meg a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a számvitel 
jogi szabályozását. Alkalmazza az analitikus és szintetikus könyvelés módszereit. Bizonylatok 
alapján tudja könyvelni a vállalkozásoknál jellemzően előforduló gazdasági eseményekkel 
kapcsolatos tételeket. 
 
3.7.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
 
3.7.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Könyvvezetési alapok és a 
Pénzügy, adózás tantárgyak témakörei 
 
3.7.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 

3.7.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, 
képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség 
mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 

Bizonylatokat készít 
elő a könyveléshez. 

Ismeri a számviteli 
törvény előírásait. 

Teljesen 
önállóan 

 
Szakmai 
kommunikációjába
n az ügyfelekkel és 
a vállalati 

Interneten keres, 
adatot rögzít. 

Könyvelési 
tételeket szerkeszt 
a szabályoknak 
megfelelően. 

 

Ismeri a számviteli 
törvény előírásait. 

 
Teljesen 
önállóan 
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Könyveli a tárgyi 
eszközökkel és 
immateriális 
javakkal 
kapcsolatos gazda- 
sági eseményeket. 

 
Ismeri a tárgyi 
eszközök elszámolását. 

 
 

Teljesen 
önállóan 

vezetőkkel 
együttműködésre 
törekszik 
Munkájában követi 
a jogszabályi 
változásokat. 

 

  
Könyveli a vásárolt 
készletekkel és a 
szállítókkal 
kapcsolatos 
gazdasági 
eseményeket. 

 

Ismeri a vásárolt 
készletek 
elszámolását. 

 
 

Teljesen 
önállóan 

  

Könyveli a 
jövedelem-
elszámolással és a 
munkabérek 
közterheivel 
kapcsolatos 
gazdasági 
eseményeket. 

 
Ismeri a 
jövedelemelszámolás 
szabályait. 

 

 
Teljesen 
önállóan 

 

Könyveli a saját 
termelésű 
készletekkel 
kapcsolatos gazda- 
sági eseményeket. 

Ismeri a termelési 
költségek és a saját 
termelésű készletek 
elszámolását. 

 
Teljesen 
önállóan 

 

Elszámolja a hitel 
(kölcsön) 
felvételével, a 
törlesztésekkel és a 
kamatokkal 
kapcsolatos 
gazdasági 
eseményeket. 

 
Ismeri a 
kötelezettségekkel 
kapcsolatos 
elszámolásokat. 

 

 
Teljesen 
önállóan 

 

Közreműködik a 
zárlati feladatok 
elkészítésében. 

Ismeri a 
mérlegkészítés, 
eredménymegállapítás 
módját. 

 
Teljesen 
önállóan 

 

 

3.7.1.6 A tantárgy témakörei 

 
3.7.1.6.1 A számviteli törvény és az éves beszámoló  
A számviteli törvény célja és hatálya, főbb fejezetei 
A számvitel fogalma és részei, számviteli alapelvek 
A különböző beszámolási formák alkalmazásának feltételei  
A közzététel, a letétbe helyezés és a könyvvizsgálat 
A könyvvitel fogalma, feladatai 
A vállalkozás eszközei, az eszközök csoportosítása  
A források és csoportosításuk 
A mérleg fogalma, fajtái (A típusú mérleg), mérlegkészítés (egyszerűsített éves beszámoló 
mérlege) 
A bizonylatok fogalma, csoportosítása, tartalmi és formai kellékei, a bizonylati elv, a 
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bizonylati fegyelem, a bizonylatok útja, a bizonylatok javítása 
 
3.7.1.6.2 A számlakeret, könyvelési tételek szerkesztése  
A könyvviteli számlák 
Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete  
A számlák nyitása, zárása 
Idősoros és számlasoros könyvelés Mérlegszámlák, költség és eredményszámlák 
Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata 
 

3.7.1.6.3 Tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal kapcsolatos elszámolás  

A tárgyi eszközök és fajtáik, állomány és értékváltozásaik, analitikus nyilvántartásuk A tárgyi 
eszközök értékelése (bekerülési érték fogalma, nyilvántartási érték) 
A tárgyi eszközök terv szerinti és terven felüli értékcsökkenése, a használatba vételkor egy 
összegben elszámolt eszközök 
A tárgyi eszközök amortizációszámítása degresszív eljárásokkal (nettó érték alapú, évek 
száma összeg módszer, szorzószámos módszer) 
A tárgyi eszközök piaci értékelése, az értékhelyesbítés 
A belföldi beruházás könyvelése (különböző finanszírozással)  
A felújítás és könyvelése 
A saját előállítású tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások  
A beruházás és felújítás analitikája 
Állományváltozások elszámolása (terven felüli értékcsökkenési leírás, selejtezés, értékesítés, 
térítés nélküli átadás, átvétel, lízingbe vett eszköz bevitele és átvétele, hiány, káresemény, 
értékhelyesbítés) 
Az immateriális javak és fajtái, állomány és értékváltozások, analitikus nyilvántartásuk  
Az immateriális javak beszerzésének könyvelése (vagyon értékű jog, szellemi termék) 
Az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése és értékcsökkenési leírásának számítása 
és könyvelése, terven felüli értékcsökkenés 
Az immateriális javak (vagyon értékű jogok és szellemi termékek) selejtezése, térítés nélküli 
átadása és átvétele, selejtezés és hiány elszámolása 
 
3.7.1.6.4 Vásárolt készletetek elszámolása  
A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik, a bekerülési érték és tartalma  
Az anyagok raktári és analitikus nyilvántartása 
Az anyagokban bekövetkezett változások könyvelése, ha a vállalat évközben folyamatos 
értéknyilvántartást nem vezet 
Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron történő, illetve tényleges beszerzési áron 
való nyilvántartásnál, a visszaküldés és az engedmény könyvelése 
Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO-elv 
alapján 
Az anyagértékesítés, a káresemény és gazdasági társaságba bevitt anyagokkal kapcsolatos 
gazdasági események könyvelése 
A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés számítása 
és könyvelése 
Az áruk fogalma, csoportosításuk, az áruk analitikus nyilvántartása 
Nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés, engedmény könyvelése tényleges beszerzési 
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áras nyilvántartásnál, áruértékesítés 
Kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése, az árrés 
kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések 
bizonylatolása és könyvelése 
A göngyöleg fogalma, csoportosítása, analitikus nyilvántartása Az idegen göngyöleg 
beérkezése és visszaküldése 
A saját göngyöleg beszerzése és kiszámlázása, a kiszámlázott göngyöleg visszaérkezésének 
könyvelése 
A göngyölegek kiselejtezése 
A közvetített szolgáltatás fogalma, a leszámlázott közvetített szolgáltatás  
A kiszámlázott közvetített szolgáltatás 
 

3.7.1.6.5 Jövedelemelszámolás  
A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem részei 
A bérfeladás számítása, nyilvántartása és könyvelési feladatai (bér, betegszabadság)  
A levonások keletkezése, nyilvántartása és könyvelése 
A bérek közterheinek számítása, nyilvántartása és könyvelése (szocho, szaho)  
A jövedelem kifizetése (készpénzes és pénzforgalmi számlára történő utalás)  
A bérszámfejtésből származó kötelezettségek átutalása 
Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok  
A fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli elszámolások 
 
3.7.1.6.6 Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások  
A kötelezettségek fajtái és jellemzői, analitikus nyilvántartásuk  
A hitel és a kölcsöntartozás keletkezése és megszűnése 
A költségvetési kapcsolatok számviteli elszámolása, költségvetési befizetési kötelezettségek, 
az általános forgalmi adóval kapcsolatos számviteli feladatok 
A szállítókkal és más rövidlejáratú kötelezettségekkel kapcsolatos könyvviteli elszámolások 
 
3.7.1.6.7 Költségekkel kapcsolatos elszámolások  
A költség, közvetlen költség, közvetett költség fogalma 
A termelési költségek elszámolásának lehetőségei (költségnem, költséghely, költségviselő)  
A költségnemek részletes tartalma és a költségnemek könyvelése 
Költségmódosító tételek Költségek időbeli elhatárolása 
Az értékesítési, igazgatási költség és az egyéb általános költség tartalma  
Az önköltség fogalma, részei 
Önköltségszámítás, kalkulációs séma  
Önköltségszámítási szabályzat 
 
3.7.1.6.4 Vásárolt készletetek elszámolása  
3.7.1.6.5 Jövedelemelszámolás  
3.7.1.6.6 Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások  
3.7.1.6.7 Költségekkel kapcsolatos elszámolások  
 
3.7.1.6.8 Sajáttermelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások és 
eredménymegállapítás  



195 
 
 

A saját termelésű készletek fogalma, fajtái és értékelésük 
A saját termelésű készletek közvetlen önköltségének meghatározása  
Raktárra vétellel kapcsolatos számítások és könyvelésük 
A saját termelésű készletek állományváltozásainak meghatározása  
A késztermékek leltári különbözetének elszámolása 
Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei 
Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, készletcsökkenés kiszámítása és 
könyvelése 
Visszáru és minőségi engedmény számítása és könyvelése  
A kiszámlázott ipari szolgáltatás elszámolása, könyvelése 
Eredménymegállapítás számítása esettanulmány formájában 
 
3.7.1.6.9 Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolások  
A bankszámlát és a pénztárszámlát érintő gazdasági események 
A bankszámla és a pénztárszámla vezetésére vonatkozó szabályok 
A bankszámlát és a pénztárszámlát érintő legfontosabb gazdasági események könyvelése  
Az adott kölcsönökkel kapcsolatos elszámolások 
Az értékpapírok, befektetett pénzügyi eszközök könyvelése 
A forgatási célú kötvények beszerzésének, értékesítésének és beváltásának könyvviteli 
elszámolása 
A részvényvásárlás, a részvényértékesítés, valamint a kapott osztalék könyvelése  
A költségvetési kiutalási igények és teljesítésük 
A kamatok aktív és passzív időbeli elhatárolásának könyvelése 
 
3.7.1.6.10 A zárás, az éves beszámoló  
A könyvviteli zárlat célja és feladatai 
A havi és negyedévi zárás feladatai, az év végi zárlati teendők  
A beszámolókészítés, a beszámoló részei 
A vagyonrészek értékelése a mérlegben 
Az éves beszámoló eredménykimutatása, összköltség-eljárású, forgalmiköltség-eljárású 
eredménykimutatás 
Az egyéb ráfordítások és az egyéb bevételek tartalma 
A pénzügyi eredmény (a pénzügyi ráfordítások és a pénzügyi bevételek)  
Társasági adó, osztalék elszámolása 
Az adózott eredmény meghatározása 
A kiegészítő melléklet készítésének célja és tartalma 
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3.7.2 Számviteli esettanulmányok tantárgy     70 óra 
 
3.7.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A számvitel tantárgyban elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása. A bizonylati rendszer 
kialakítása, a kézi és gépi analitika alkalmazása. Komplex feladatokon keresztül az elméleti 
ismeretek elmélyítése. Könyvelési tételek szerkesztése a gyakorlatban, naplóban és 
főkönyvben történő könyvelés. Az analitikus bizonylatok és a főkönyvi könyvelés kapcsolata. 
A tantárgy oktatását javasolt csoportbontásban megvalósítani. 
 
3.7.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 
3.7.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Számvitel, pénzügy, adózás 
tantárgyak témakörei 
 
3.7.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 
3.7.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és 

szakmához kötődő 
digitális 

kompetenciák 
Kiállítja és ellenőrzi a 
számviteli 
bizonylatokat. 

Ismeri a 
bizonylati rend 
és fegyelem 
szabályait. 

 

Teljesen önállóan 
Fogékony az új 
információk 
befoga- 
dására. A minőségi 
munkavégzés 
érdekében követi a 
szakmájával 
kapcsolatos 
jogszabályi 
változásokat. 

Irodai szoftvereket 
használ. 

Megszerkeszti és 
lekönyveli az adott 
könyvelési tételeket. 

Ismeri a 
számlakeret 
felépítését. 

Teljesen önállóan 
 
 
 
 

 

Kiállítja és ellenőrzi a 
pénzkezeléshez 
kapcsolódó 
bizonylatokat. 

Ismeri a 
pénzforgalmi 
bizonylatokat. 

 
Teljesen önállóan 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pontosságra, 
precizitásra 
törekszik. 

 

Tanult elméleti 
ismeretek alapján 
tárgyieszköz-
nyilvántartó kartont 
vezet. 

 

Ismeri a tárgyi 
eszközök 
értékelési elveit. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Készletnyilvántartást 
vezet. 

Ismeri a 
készletekkel 
kapcsolatos 
elszámolásokat. 

 

Teljesen önállóan 

Analitikus 
készletnyilvántartó 
programot használ. 
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Elkészíti a bérköltségek 
és a bért terhelő adók 
elszámolását. 

Ismeri a 
jövedelemelszá
molással 
kapcsolatos 
szabályokat. 

 
Teljesen önállóan 

 

Bérszámfejtő 
programot használ. 

Bizonylatok alapján 
elvégzi a komplex 
könyvelési feladatokat. 

Ismeri a 
gazdasági 
események 
könyvelését. 

 
Teljesen önállóan 

 

Irodai szoftvereket 
használ. 

 

3.7.2.6 A tantárgy témakörei 
 
3.7.2.6.1.1 Számviteli bizonylatok  
A bizonylatok tartalmi és formai követelményei  
Bizonylatok kiállítása, helyesbítése, megőrzése 
A vállalkozások által leggyakrabban használt bizonylatok 
 
3.7.2.6.2 Könyvelési tétel szerkesztése Az egységes számlakeret felépítése és 
szerkezete  
Analitikus és szintetikus könyvelés a gyakorlatban Idősoros és számlasoros könyvelés 
 

3.7.2.6.3 A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok  
Bizonylatok tartalmi és formai kellékei 
Kiadási és bevételi pénztárbizonylat  
Időszaki pénztárjelentés Készpénzfizetési számla 
Bizonylatok kiállítása megadott adatok alapján: 
Készpénzforgalomhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatainak elkészítése 
(komplex feladat megoldása) 
Bankhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatainak elkészítése (komplex feladat 
megoldása) 
Könyvelési tételek szerkesztése pénztári és banki bizonylatok alapján 
 
3.7.2.6.4 Tárgyi eszközök nyilvántartása  
Tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó karton  
Üzembehelyezési okmány 
Selejtezési jegyzőkönyv 
Amortizáció számítása (lineáris és teljesítményarányos), eszköz értékének meghatározása 
 
3.7.2.6.5 Vásárolt készletek bizonylatai  
Bizonylatok tartalmi és formai kellékei 

Bizonylatok kiállítása megadott adatok alapján: 

 készletbevételezési 

 kivételezési bizonylat  

 készletnyilvántartó lap 

 szállítólevél 

 számla 
Könyvelési tételek szerkesztése a vásárolt készletek bizonylatai alapján 
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3.7.2.6.6 Jövedelemelszámolás bizonylata  
Bérszámfejtő lap alapján nettó bér megállapítása  
Bérfizetési jegyzék 
Könyvelési tételek szerkesztése bérfizetési jegyzék alapján 
 
 
3.7.2.6.7 Komplex számviteli esettanulmányok  
Tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, jövedelemelszámolással, 
költségekkel, sajáttermelésű készletekkel kapcsolatos komplex gazdasági események főkönyvi 
elszámolása. Pénzügyi és hitelműveletek és a kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások 
alkalmazása a folyamatos könyvelési munkában 
A beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló, mérleg, eredménykimutatás) készítése könyvelt 
adatok alapján 
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3.7.3 Számítógépes könyvelés tantárgy 63 óra 
 
3.7.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 
A tanuló megismerhesse a pénzügyi-számviteli ügyintézői szakmában alkalmazható, az 
érvényes számviteli előírások alapján működő főkönyvi és folyószámla-kezelő program, 
bérelszámoló, tárgyieszköz-nyilvántartó és készletnyilvántartó program használatát. 
A tantárgy képzésének helyszíne: számítógépterem. 
 
3.7.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára 
vonatkozó speciális elvárások 
 

3.7.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Számvitel, pénzügy, elektronikus 
bevallás 
 
3.7.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, 
üzem stb.) kell lebonyolítani. 
 

3.7.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

 
Készségek, 
képességek 

 
Ismeretek 

 
Önállóság és 
felelősség mértéke 

 
Elvárt 
viselkedésmódok, 
attitűdök 

 
Általános és szakmához 

kötődő digitális 
kompetenciák 

Főkönyvi könyvelési 
program 
segítségével 
rögzítési 
munkát végez. 

Ismeri a könyvelési 
tétel 
szerkesztésének 
módját. 

 
Teljesen önállóan 

 
 
 
 
 
 
Önállóan használ 
szakmai 
szoftvereket. 
Munkájában 
törekszik a 
pontosságra, a 
határidők 
betartására. 

 
Könyvelőprogramok 
ismerete 

Kezeli az analitikus 
készletnyilvántartó 
programokat. 

Ismeri az analitikus 
készletnyilvántartás 
bizonylatait. 

 
Teljesen önállóan 

Készletnyilvántartó 
program ismerete. 

Rögzíti az adatokat 
a tárgyieszköz-
nyilvántartó 
program 
segítségével. 

Ismeri a 
tárgyieszköznyilván
tartás feladatait. 

 
Teljesen önállóan 

Tárgyieszköz-nyilvántartó 
program ismerete 

Bérelszámoló 
program 
segítségével 
elkészíti a 
bérszámfejtést. 

Ismeri a 
jövedelemelszámol
ás eseményeit. 

 
Teljesen önállóan 

 

Bérszámfejtő program 
ismerete 

Adatokat szolgáltat 
a vállalkozási 
tevékenység 
elemzéséhez. 

Ismer integrált 
vállalatirányítási 
rendszert. 

 
Teljesen önállóan 

 

Integrált programok 
ismerete 

 

3.7.3.6 A tantárgy témakörei 
 

3.7.3.6.1 Szoftverjog és etika, adatvédelem  
A szerzői jogról szóló törvény főbb szabályai 
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Az adatok felhasználási korlátai 
Adatvédelem, személyes adatok védelme 
A számítógépes vírusok, a vírusok elleni védelem 
Rendszerbiztonság, adatbiztonság, a mentés, az archiválás alapjai 
 
3.7.3.6.2 A könyvelési programokkal kapcsolatos követelmények  
Információs piramis 
A feldolgozással szemben támasztott igények meghatározása  
A feldolgozásból származó információ fontossága 
A könyvelőprogramok csoportosítása, jellemzői 
A könyvelőrendszerek használati jogai, licencek sajátosságai  
A könyvelőrendszerek saját gépes és hálózati telepítése 
 
3.7.3.6.3 Főkönyvi és folyószámla-könyvelési rendszer  
A törzsadatok felvitele 
A programok beállítása, paraméterezése  
A rendszer feladási kapcsolatai 
Nyitási-zárási műveletek 
Bizonylatok rögzítése (számlák, pénztárbizonylat, bankszámlakivonat, feladások) 
Lekérdezések a főkönyvi rendszerből (napló, főkönyvi karton, főkönyvi kivonat, 
folyószámlakivonat, áfakimutatás, mérleg, eredménykimutatás, lejárt számlák listája, lejáró 
számlák listája) 
Komplex feladatok megoldása főkönyvi és folyószámlakezelő rendszerekben 
 

3.7.3.6.4 Tárgyieszköz-nyilvántartó program  
A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának sajátosságai  
Törzsadatok felvitele, a rendszer beállítása 
Beruházás, tárgyi eszköz állományba vételének rögzítése  
Amortizáció elszámolása 
A tárgyi eszközök kivezetése (selejtezés, értékesítés)  
Lekérdezések (karton, leltárlista) 
Főkönyvi feladások a tárgyieszköz-nyilvántartó rendszerből 
 
3.7.3.6.5 Készletnyilvántartó program  
A készletnyilvántartás sajátosságai 
A törzsadatok felvitele, a program beállítása, értékelési eljárások alkalmazása 
Raktári bevételezések, kiadások bizonylatok alapján (vásárlás, felhasználás, értékesítés, 
hiány, selejtezés, idegen göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások) 
A leltár előkészítése, leltári kimutatások készítése 
Listák, lekérdezések (analitikus napló, készletkarton)  
Főkönyvi feladások a készletnyilvántartó rendszerből 
 
3.7.3.6.6 Bérelszámoló program alkalmazása  
A bérszámfejtő rendszer sajátosságai 
Törzsadatok felvitele 
A munkavállaló felvétele, munkaügyi nyilvántartás elkészítése  
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Bérszámfejtés, bérjegyzék készítése 
Listák, lekérdezések (adó, közterhek és levonások, bérkarton, tb és adóigazolás)  
Főkönyvi feladás a bérelszámoló rendszerből 
 
3.7.3.6.7 Integrált vállalati rendszerek  
A hálózati és a webalapú rendszerek sajátosságai  
A felhasználók és jogosultságok 
A rendszer törzsadatai, a törzsadatok felvitele 
A rendszer részrendszereinek (moduljainak) alkalmazása 
A részrendszerek közötti kapcsolatok, feladások megteremtése  
Listák, lekérdezések a rendszerből 
Összefüggő feladatok megoldása integrált vállalati rendszerekben 
 
4. RÉSZSZAKMA 

 

 

 

 
 

 

5. EGYEBEK 
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