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3. KÉPZÉSI PROGRAM 

SZAKGIMNÁZIUMI SZAKKÉPZÉS 

 

A szakgimnáziumunkban a kilenc – tizenkettedik évfolyamon a Nemzeti alaptantervre épülő 

kerettanterv szerinti közismereti oktatással párhuzamosan, szakmai elméleti és gyakorlati ok-

tatás folyik. Ezzel felkészítjük a tanulókat az ágazatára előírt kötelező szakmai érettségi vizs-

gára. Ez az érettségi vizsga az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott munkakör betölté-

sét teszi lehetővé. 

A szakképzési évfolyamon a szakmai érettségi vizsgával rendelkező tanulóink számára az ága-

zathoz tartozó szakképesítés komplex szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. A képzési 

idő egy év. Szakképesítést igazoló bizonyítványt az kaphat, aki a komplex szakmai vizsgán 

teljesítette a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott valamennyi követelményt. 

 

Mellék-szakképesítésre vonatkozó szabályok 

2016/2017-es tanévtől induló szakgimnáziumi osztályok esetében tanulóink a főszakképesítés 

mellett mellék-szakképesítést választhattak a 11-12. évfolyamon.  

 közlekedési ágazaton ez a vámügyintéző (51 344 03) mellékszakképesítés 

2018/2019-es tanévtől kezdődően az alábbi mellék-szakképesítést választhatják tanulóink: 

 közlekedési ágazaton a pénzügyi ügyintéző (51 344 04), vámügyintéző (51 344 03) mel-

lék-szakképesítés, 

 közgazdasági ágazaton a pályázati-támogatási asszisztens (52 345 06), 

 informatikai ágazaton az irodai informatikus (52 481 02) mellék-szakképesítés. 

A tanulók a szakgimnázium tizedik évfolyamán legkésőbb április 30-ig írásban nyilatkoznak a 

mellék-szakképesítés választásáról. 

Az írásbeli nyilatkozattételi kötelezettség a szakgimnáziumi tanulmányokat a 2016/2017. tan-

évben kilencedik évfolyamon, valamint a 2017/2018. tanévben 9. évfolyamon megkezdett ta-

nulókra is kiterjed. 
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A mellék-szakképesítést választó tanulók számára a tananyag elsajátítása a 11. és a 12. évfo-

lyam első félévében történik. Amennyiben a tanuló a mellék-szakképesítés szakképzési keret-

tantervben meghatározott tanulmányi követelményeinek eleget tett, legkésőbb a tizenkettedik 

évfolyam első félévét követő, a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott február-már-

ciusi vizsgaidőszakra  jelentkezhet a mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló komplex 

szakmai vizsgára. 

A mellékszakképesítést nem választó tanulók számára kötelező a kiegészítő szakmai tárgyak 

tanulása. Minden ágazaton a tárgyakat és óraszámokat a szakmai program óratervei tartalmaz-

zák. 

A szakképzési kerettanterv határozza meg ágazatonként a kilencedik-tizenkettedik évfolyamon 

a szakmai elméleti, továbbá a szakmai gyakorlati tantárgyakat és óraszámokat. Az érettségi 

vizsgát követő szakképzési évfolyamon szintén a kerettanterv tartalmazza a szakmai követel-

ménymodulok alapján, a szakmai tantárgyak rendszerét, témaköreinek tartalmát valamint az 

elméleti vagy gyakorlati képzés megoszlását.  A nappali rendszerű oktatásban a kötelező óra-

szám kilencven százalékának tartalmát a szakképzési kerettanterv állapítja meg. 

A fentiek alapján iskolánkban a szakmai képzés a szakmai és vizsgakövetelmény alapján ki-

adott egységes, kötelezően alkalmazandó kerettantervre épülő helyi tanterv alapján folyik.  
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3.1. SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS 2016 KERETTANTERV 

SZERINT- LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGY-

INTÉZŐ  

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (OKJ 54 841 11) 

Mellék-szakképesítés: Vámügyintéző (51 344 03) 

A Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző a logisztikai tevékenységek tervezését, lebonyolí-

tását, a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatos fuvarozási mód, útvonal kiválasztását 

végzi. 

3.1.1. A SZAKKÉPZÉS JOGI HÁTTERE 

A szakképzési kerettanterv 

 a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 a Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárás-

rendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

 az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 

(VIII. 9.) Korm. rendelet és 

 A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgaköve-

telményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM-rendelet Hatályon kívül helyezte: 13/2020. 

(II. 7.) Korm. rendelet 161. §. Hatálytalan: 2020. II. 15-től. 

 Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakö-

vetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI-rendelet Hatályon kívül helyezte: 27/2016. 

(IX. 16.) EMMI rendelet 4. §. Hatálytalan: 2016. IX. 16-án 18 órától. Lásd: 27/2016. (IX. 

16.) EMMI rendelet 3. § (2). 

 Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 217/2012. (VIII. 

9.) Korm. rendelet Hatályon kívül helyezte: 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 71. §. Hatály-

talan: 2020. II. 15-től. 

 A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) 30/2016 (VIII.31.) NGM-rendelet 

 A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 315/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet Hatá-

lyon kívül helyezte: 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 85. §. Hatálytalan: 2020. II. 15-től. Az 

egészségügyi válsághelyzet ideje alatt eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni. Lásd: 2020. 

évi LVIII. törvény 27. §. 
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 A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 5/2020.(I.31.) 

Kormányrendelet 

 A (z) 54 841 11 számú, Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző megnevezésű szakképe-

sítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült. 

3.1.2. A SZAKKÉPESÍTÉS ALAPADATAI 

A szakképesítés azonosító száma: 54 841 11 

Szakképesítés megnevezése: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot kö-

vetően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 

3.1.3.  A SZAKKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS FELTÉTELEI 

Iskolai előképzettség:  

 4 + 1 osztályos képzés – nincs 

 2 osztályos (13 – 14. évfolyamon) - érettségi vizsga  

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
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3.1.4. A KÉPZÉS ÓRASZÁMAI 
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A fő szak-

képe-sí-

tésre vo-

natkozó: 

Összesen 288 108 306 126 

140 

270 90 

140 

124 186 

2739 510 2229 

636 325 

2739 

Összesen 396 432 360 310 961 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében:1274 óra (57,2%) 

  

Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: óra (42,8%) 
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Foglalkoztatás II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 

Munkajogi alapismeretek                     0 4   4 

Munkaviszony létesítése                     0 4   4 

Álláskeresés                     0 4   4 

Munkanélküliség                     0 3   3 
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Foglalkoztatás I. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 1                     0 7   7 

Nyelvtani rendszerezés 2                     0 7   7 
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Nyelvi készségfejlesztés                     0 24   24 

Munkavállalói szókincs                     0 24   24 

1
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Gazdasági és jogi alapis-

meretek 
36 0 0 0   0 0   0 0 36 

36 0 
0 0 36 

Mikrogazdasági alapok 2                   2     2 

A fogyasztói magatartás és 

a kereslet 
3                   3     3 

A vállalat termelői maga-

tartása és a kínálat 
3                   3     3 

A vállalkozások alapítása, 

működése 
4                   4     4 

A gazdasági élet szereplői, 

az állam feladatai 
4                   4     4 

A nemzetgazdaság ágazati 

rendszere 
4                   4     4 

Marketing és áru-kódrend-

szer 
8                   8     8 

Jogi alapismeretek 2                   2     2 

Tulajdonjog 3                   3     3 

A kötelmi jog 3                   3     3 

Ügyviteli gyakorlatok 0 18 0 0   0 0   0 0 18 18 0 0 0 18 

Munkavédelmi alapismere-

tek 
  1                 1     1 

Levelezés és iratkezelés   2                 2     2 
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Tízujjas vakírás   10                 10     10 

Szövegformázás   2                 2     2 

Üzleti kommunikáció   2                 2     2 

Információ-kommunikáció 

technológia 
  1                 1     1 

Általános statisztika 0 0 0 0   18 0   0 0 18 18 0 0 0 18 

A statisztika alapfogalmai           2         2     2 

Az információsűrítés legjel-

lemzőbb módszerei, eszkö-

zei 

          6         6     6 

Főátlagok, összetett intenzi-

tási viszonyszámok össze-

hasonlítása 

          4         4     4 

Az érték-, ár-és volumenin-

dex 
          5         5     5 

A grafikus ábrázolás           1         1     1 

Pénzügyi alapismeretek 0 0 36 0   0 0   0 0 36 36 0 0 0 36 

Pénzügyi szektor alapveté-

sei 
    2               2     2 

Pénzügyi intézményrend-

szer 
    4               4     4 

A pénzforgalom     6               6     6 

A pénz időértéke     4               4     4 

Valuta, deviza-árfolyama     2               2     2 
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A pénzügyi piac és termé-

kei 
    10               10     10 

Értékpapírok értékelése     6               6     6 

Biztosítási alapismeretek     2               2     2 

Adózási alapismeretek 0 0 18 0   0 0   0 0 18 18 0 0 0 18 

Az államháztartás rendszere     2               2     2 

Adózási alapfogalmak     2               2     2 

Kiemelt adónemek     14               14     14 

Számviteli alapismeretek 0 0 0 0   36 0   0 0 36 36 0 0 0 36 

A számviteli törvény           2         2     2 

A vállalkozás vagyona           5         5     5 

A könyvelési tételek szer-

kesztése, a számlakeret 
          5         5     5 

Tárgyi eszközök elszámo-

lása 
          4         4     4 

A vásárolt készletek elszá-

molása 
          6         6     6 

A jövedelem elszámolás           4         4     4 

A saját termelésű készletek 

elszámolása 
          4         4     4 

Termékértékesítés elszámo-

lása, az eredmény megálla-

pítása 

          6         6     6 
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Vállalkozásfinanszírozás 0 0 0 0   36 0   0 0 36 36 0 0 0 36 

A vállalkozás pénzügyi 

döntései 
          1         1     1 

A beruházások értékelése           12         12     12 

A forgóeszköz-ellátás           12         12     12 

A finanszírozás gyakorlata           8         8     8 

A vállalkozások pénzügyi 

teljesítményének mérése  
          3         3     3 

Vállalkozásfinanszírozás 

gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 31 31 

31 0 
0 0 31 

Beruházások pénzügyi dön-

tései 
                  12 12     12 

 

Forgóeszköz-szükséglet 

megállapítása 

                  10 10     10 

A finanszírozás gyakorlata                   6 6     6 

Pénzügyi teljesítményének 

mérése 
                  3 3     3 

Adózás 0 0 0 0   36 0   0 0 36 36 0 0 0 36 

Az adózás rendje           2         2     2 

Személyi jövedelemadózás 

és bért terhelő járulékok 
          10         10     10 

Egyéni vállalkozó jövede-

lemadózási formái 
          6         6     6 
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Társaságok jövedelemadó-

zása 
          4         4     4 

Általános forgalmi adó           8         8     8 

Helyi adók           4         4     4 

Gépjárműadó és cégautó-

adó 
          2         2     2 

Elektronikus adóbevallás 

gyakorlata 
0 0 0 0   0 0   0 46 46 

46 0 
0 0 46 

Gyakorlati előkészítés                   4 4     4 

Elektronikus bevallás gya-

korlata 
                  38 38     38 

A bevallások ellenőrzése                   4 4     4 
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Gazdálkodási ismeretek 0 0 36 0   0 0   0 0 36 36 0 0 0 36 

Gazdálkodás a befektetett 

eszközökkel 
    8               8     8 

Készletgazdálkodás, logisz-

tikai rendszer 
    10               10     10 

Munkaerő és bérgazdálko-

dás 
    8               8     8 

Gazdálkodás, gazdaságos-

ság 
    6               6     6 

A vállalkozás vezetése, 

szervezete és stratégiája  
    2               2     2 

A vállalkozás válsága     2               2     2 



14 

 

1
0

1
5

6
-1

2
 J

o
g

i-
. 

ad
ó

jo
g

i 
fe

la
d

at
o

k
 e

ll
át

ás
a
 

Jogi-, adójogi szabályozás 

keretei 
0 0 0 0   36 0   0 0 36 

36 0 
0 0 36 

Közigazgatási alapismere-

tek 
          15         15     15 

Adójogi alapismeretek           21         21     21 

Jogi-, adójogi gyakorlat 0 0 0 0   0 18   0 0 18 18 0 0 0 18 

Ügyintézés a közigazgatás-

ban 
            7       7     7 

Ügyintézés az adóigazga-

tásban 
            11       11     11 
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Vámtarifa és áruosztályo-

zás 
0 0 0 0   0 0   31 0 31 

31 0 
0 0 31 

Vámtarifák kialakulása                 2   2     2 

Kombinált Nómenklatúra 

szerkezete 
                4   4     4 

Áruosztályozási szabályok                 20   20     20 

Az áruosztályozás informa-

tikai támogatása 
                3   3     3 

Mintavétel szabályai                 2   2     2 

Áruosztályozás gyakor-

lata 
0 0 0 0   0 0   0 15 15 

15 0 
0 0 15 

TARIC rendszer használata                   12 12     12 

Mintavétel árubesorolás ér-

dekében 
                  3 3     3 
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Vámjogi szabályozás 0 0 0 0   0 0   31 0 31 31 0 0 0 31 

Általános vámjogi rendel-

kezések 
                3   3     3 

Az áruk származása                 8   8     8 

Vámérték                 6   6     6 

Termékimportot érintő fize-

tési kötelezettségek 
                6   6     6 

Vámeljárások szabályai                 8   8     8 

Vámjogi gyakorlat 0 0 0 0   0 0   0 31 31 31 0 0 0 31 

Vámtartozás                   15 15     15 

Vámeljárások folyamata                   16 16     16 
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Közlekedési alapfogalmak 108 0 0 0   0 0   0 0 108 0 108 0 0 108 

Közlekedéstörténet 18                   18     18 

Közlekedési alapfogalmak 36                   36     36 

Közlekedési földrajz 36                   36     36 

Egységrakomány-képzés, 

kombinált szállítás 
18                   18     18 

Közlekedés technikája 0 0 144 0   0 0   0 0 144 0 144 0 0 144 

A vasúti közlekedés techni-

kája 
    36               36     36 

A közúti, városi közlekedés 

technikája 
    36               36     36 
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A vízi közlekedés techni-

kája 
    36               36     36 

A légi közlekedés techni-

kája, repülőterek 
    18               18     18 

A csővezetékes szállítás     18               18     18 

Közlekedés üzemvitel gya-

korlat 
0 0 0 54   0 0   0 0 54 

0 54 
0 0 72 

A vasúti közlekedés üzem-

vitele 
      18             18     36 

A közúti és városi közleke-

dés üzemvitele 
      18             18     18 

A vízi közlekedés üzemvi-

tele 
   18       18   18 
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 Általános szállítmányo-

zási ismeretek 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
124 0 124 

Szállítmányozási alapisme-

retek 
                    0 62   62 

Szállítmányozási földrajz                     0 62   62 

Ágazati szállítmányozási 

ismeretek 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
217 0 217 

Vasúti és közúti szállítmá-

nyozási ismeretek 
                    0 124   124 

Vízi, légi és speciális szál-

lítmányozási ismeretek 
                    0 93   93 

Szállítmányozás gyakorlat 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 155 155 
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Vasúti szállítmányozási fel-

adatok 
                    0   31 31 

Közúti szállítmányozási fel-

adatok 
                    0   31 31 

Vízi szállítmányozási fel-

adatok 
                    0   31 31 

Légi szállítmányozási fel-

adatok 
                    0   31 31 

Kombinált szállítmányozási 

feladatok 
                    0   31 31 
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Logisztika 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 217 0 217 

A logisztikai rendszer                     0 62   62 

Vevő szállító kapcsolatok                     0 62   62 

Speciális kezelést igénylő 

termékek a logisztikában 
                    0 31   31 

Logisztikai kontrolling                     0 62   62 

Logisztikai tervezés gya-

korlat 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 171 171 

készletgazdálkodás,                      0   62 48 

Termeléstervezés                     0   62 48 

Lean, minőségmenedzs-

ment 
                    0   57 57 
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Raktározásisifolyamatok 108 0 0 0       0 0 108 0 108 0 0 108 
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A folyamat modul rend-

szere 
36                  36     36 

A raktározás eszközrend-

szere 
 36                 36     36 

A raktárirányítási rendszer 18                  18     18 

A raktári bizonylatolás  18                 18     18 

Speciális áruk raktáro-

zása 
36 0 0 0       0 0 36 

0 36 
0 0 36 

Veszélyes áruk raktározása 18                  18     18 

Élelmiszerek raktározása 18 0 0 0       0 0 18 0 0 18 

Raktározás gyakorlat  90 0 0       0 0 90 0 90 0 0 90 

Raktári folyamatok és esz-

közök  
  36                36     36 

Raktárirányítás gyakorlat    18               18     18 

Komissiózás gyakorlat    36               36     36 
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Raktározás szerepe az el-

látási láncban 
0 0 36 0    0   0 0 36 

0 36 
0 0 36 

Az ellátási lánc jellemzői és 

a raktározás helye 
    18               18     18 

A raktározás technológiája 

és összetevői 
     18              18     18 

Raktár működtetése és 

mutatószámai 
0 0 36 0    0   0 0 36 

0 36 
0 0 36 
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Üzemtani mutatók     18               18     18 

Minőségi mutatók      18              18     18 

Raktárvezető gyakorlat 0 0 0 72       0 0 72 0 72 0 0 72 

Raktározási folyamatok 

gyakorlat 
      54             54     54 

Raktárirányítás gyakorlat        18            18     18 
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Kommunikáció alapjai 0 0 0 0   108 0   0 0 108 0 108 0 0 108 

Kommunikáció folyamata, 

fajtái, etikett és protokoll 
         54          54     54 

Nyelvhelyesség szóbeli és 

írásbeli elemei 
          54         54     54 

Üzleti kommunikáció gya-

korlat 
0 0 0 0   0 72   0 0 72 

0 72 
0 0 72 

Üzleti nyelvi kultúra            18        18     18 

Üzleti magatartás, társal-

gási protokoll 
            36       36     36 

A viselkedéskultúra szabá-

lyai 
            18       18     18 
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Vezetési, jogi, gazdasági, 

marketing elméleti isme-

retek 

0 0 0 0   0 0   93 0 93 

0 93 

0 0 93 

Vezetési ismeretek                 31   31     31 

Jogi ismeretek                 15   15     15 

Gazdasági ismeretek                 16   16     16 
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Marketing ismeretek                 31   31     31 

Marketing gyakorlat 0 0 0 0   0 0   0 31 31 0 31 0 0 31 

Marketing stratégia, piac-

kutatás 
                  16 16     16 

Reklám, PR                   15 15     15 

Vezetés, szervezés gyakor-

lat 
0 0 0 0   0 0    31 31 

0 31 
0 0 31 

Vezetői feladatok                  16  20     16 

Szervezési feladatok                   15 28     15 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell 

teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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3.1.5. TANTÁRGYI TARTALOM 

1. FOGLALKOZTATÁS II. TANTÁRGY 16 ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavál-

laláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

Témakörök 

Munkajogi alapismeretek 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, 

munkaszerződés-módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, mun-

kavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vét-

kesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték) 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munka-

szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, munkaidő, pihe-

nőidők, szabadság 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közal-

kalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói munka-

viszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszö-

vetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka 

 

Munkaviszony létesítése 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és határo-

zatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, elállás sza-

bályai, próbaidő. Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkál-

tató által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 

járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosított-

ként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeni), nyugdíj és munkaviszony. 

 

Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 

mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 

önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím és 

fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 



22 

 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban 

történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbá-

zisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoz-

tatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

Munkanélküliség 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő nyil-

vántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritéri-

umai, együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyil-

vántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munka-

közvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskere-

sési segély. Utazási költségtérítés, foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkoztatás célcsoportja, közfoglalkoztatás 

főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) szervezetrendszerének fel-

építése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a kormányhivatal, a járási hivatal felada-

tai).  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás támogatása, 

foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatá-

sok). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, me-

zőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszün-

tetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és pá-

lyatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

2. FOGLALKOZTATÁS I. TANTÁRGY 64 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik.  

 
 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan 

részt venni. Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtat-

ványt kitölteni. 
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Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani rendsze-

rezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan 

a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg 

az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 

alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az is-

mertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafej-

lesztés. 

Témakörök 

 

Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket át ismétlik, illetve 

begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 

okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 

adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai ál-

lásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen hasz-

nálva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló képes 

legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, il-

letve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi 

magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

 

Nyelvtani rendszerezés 2 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód, 

illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) haszná-

latát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szak-

mai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos 

ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehe-

tőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdé-

sekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kér-

désfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy mun-

kahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdé-

seket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötősza-

vak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába 

jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 

tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

Nyelvi készségfejlesztés 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése fone-

tikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 



24 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi alapszókincs-

hez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív nyelvtanulási ké-

pességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör 

szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv 

struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a 

diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétle-

nül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik 

az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának 

képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifeje-

zése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi 

társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

 személyes bemutatkozás 

 a munka világa 

 napi tevékenységek, aktivitás 

 lakás, ház 

 utazás,  

 étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a beszédtani dekódolási képességfejlesztés is, amely 

során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

Munkavállalói szókincs 

A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után 

lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon bemutatkozni kifejezetten 

szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 

Begyakorolja az alap adatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai ön-

életrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai 

jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülmé-

nyekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és for-

dítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírá-

sát lefordítsa és értelmezze. 

3. GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK TANTÁRGY  36 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulóval megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat és 

az azok közötti összefüggéseket, a vállalkozások és a nemzetgazdaság egyes területeinek több 

irányú kapcsolatát, a közgazdasági elmélet és a gyakorlati gazdasági élet összefüggéseit. 
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Témakörök 

Mikrogazdasági alapok

 Gazdasági alapfogalmak 

 Termelési tényezők  

 Gazdasági körforgás 

A fogyasztói magatartás és a kereslet 

– Piaci alapfogalmak, szereplők, piaci mechanizmus 

– A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők 

– A fogyasztó döntési mechanizmusa, a racionalizálási elv érvényesülése a fogyasztói 

magatartásban 

– Az egyéni és a piaci kereslet 

A vállalat termelői magatartása és a kínálat 

– A vállalat környezete, piaci kapcso-

latai, formái 

– A termelés technikai, gazdasági ösz-

szefüggései 

– A termelés költségei, a költségfügg-

vények  

– A piac formái és a kínálat 

– A piacszabályozás 

– Gazdálkodás, gazdaságosság  

– Költség, kiadás, ráfordítás bevétel fogalma 

– A fedezeti összeg 

– A vállalkozás gazdálkodásának eredménye 

 

A vállalkozások alapítása, működése 

– A vállalkozásokról általában, a 

mikro-, kis- és középvállalkozások 

jellemzője 

– Az egyéni vállalkozás jellemzői, ala-

pítása, szüneteltetése, megszűnése 

– A társas vállalkozások formái, sajá-

tosságai 

– A társas vállalkozások alapítása, mű-

ködése 

– A táras vállalkozások megszűnése 

– Csődeljárás, felszámolási eljárás 

– Cégnyilvántartás 

– A vállalkozás szervezete 

– A vezetés fogalma, vezetési szintek 

– A vezetői tulajdonságok, vezetők fel-

adatai 

– A vezetés és irányítás információ bá-

zisa 

– A controlling tevékenység szerepe 
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A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai 

– Makrogazdasági fogalmak, gazdasági folyamatok. 

– A makrogazdaság szereplői, a gazdasági szférák jellemzői  

– A makrogazdaság piacai 

– Az állam feladatai, az állam gazdasági szerepe 

– Monetáris és fiskális politika  

– Az államháztartás rendszere 

– A központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és kiadásai 

 

A nemzetgazdaság ágazati rendszere 

– A nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere 

– A gazdasági alanyok (szereplők) főbb csoportjai (vállalat, háztartás, állam, stb.) 

– A termelés tényezői (föld, munka, tőke, vállalkozás, információ) és kölcsönhatásuk 

– A tulajdonviszonyok és gazdasági koordinációs mechanizmusok Nemzetgazdasági 

ágak, ágazatok, alágazatok és szakágazatok, a nemzetgazdaság teljesítménykategóriái 

és mérésük 

– A bruttó kibocsátás, a bruttó és nettó hazai termék 

– A bruttó és nettó nemzeti jövedelem nominál- és reálértéke 

– A gazdasági növekedés, a nemzeti vagyon fogalma, részei 

 

Marketing és áru-kódrendszer 

– Marketing alapfogalmak  

– A marketing szerepe a vállalkozásban 

– Piackutatás 

– Marketingmix 

– Marketingstratégia 

– A reklámtevékenység jogi eszközei 

– Versenyszabályozás 

– Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

– Piacfelügyeleti alapfogalmak 

– Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

– Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

– Vámtarifa (Nómenklatúra) szerepe az árubesorolásban és a kereskedelemben 

– Vámtarifák kialakulásának története 

– VET (brüsszeli) Nómenklatúra 

– HR Nómenklatúra 

– Kombinált Nómenklatúra 

– Közös Vámtarifa 

 

TARIC 

– A magyar nemzeti vámtarifa kialakulása 

– Vámtarifa felépítése 

– Vámtarifaszám jelentősége 

– Vámtarifaszám a nemzeti jogszabályokban 
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– Nómenklatúra időállapota 

– Áruosztályozás és áruismeret kapcsolata 

– Közösségi jogalkotás szerepe az áruosztályozással kapcsolatosan 

– Európai Bizottság 

– Vámkódex Bizottság 

– Komitológiai ülések 

 

Jogi alapismeretek 

– A jog lényege, fogalma, funkciói 

– A jogforrás és jogforrási hierarchiája 

– A jogviszony 

– A jogi norma szerkezete, megjelenése, érvényessége 

– A jogalkotás. A jogrendszer felépítése, tagozódása 

– A gazdaság és a jog közötti viszony, a jogrend szerepe a gazdaságban 

– A jogszabályok értelmezése, jogalkalmazás 

 

Tulajdonjog 

– A tulajdon fogalma, tartalma, 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 szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés 

– A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése  

– A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése  

– A szerződés megerősítése, biztosítékadás (foglalók, kötbér, kezesség) 

– A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, szállít-

mányozás, fuvarozás, hitel- és számlaszerződés, lízing, biztosítás 

4. ÜGYVITELI GYAKORLATOK TANTÁRGY 18 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik 

A tantárgy tanításának célja 

Az ügyvitel gyakorlatok tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a tízujjas vakíráson alapuló 

helyes írástechnikát elsajátítsák, képessé tegye a tanulókat szakmai szöveg másolására, a szö-

vegszerkesztővel történő adatbevitelre, ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek 

formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára. Képesek legye-

nek 
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- ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalma-

zására, az irodatechnikai eszközök használatára,  

- megismerjék az üzleti élet etikáját, elsajátítsák az üzletfelekkel való kommunikációs 

szabályokat az üzleti tárgyalások és az ügyfelekkel történő kapcsolattartás vonatkozásában 

 

Témakörök 

Munkavédelmi alapismeretek 

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi épsé-

gére. 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakörülmények 

hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei a munkavállalók egészségének, munkavégző képesség-

ének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentő-

sége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének érdek-

ében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök 

és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

 Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

 A munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben 

 Alapvető feladatok a tűz megelőzése érdekében 

 

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 projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése 

– Közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei (értesítés, meghívó, iga-

zolás, engedély stb.), a szerződésekkel kapcsolatos ügyiratok.  

– A vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei (jegyzőkönyv, emlékeztető, fel-

jegyzés, 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 

– Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás, stb.) 

 

Tízujjas vakírás 

– Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén 

gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével 

– Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással.  
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– A jelek szabályai 

– A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés ismérvei 

alapján 

– A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 

 

Szövegformázás 

– A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek írásának 

adott időszakban érvényes szabályai 

– Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg igazítása, 

előfej, élőláb stb. 

– Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb. 

– Szimbólumok, képek beszúrása, formázása 

– Prezentáció és Excel grafikonkészítés 

– Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása 

 

Üzleti kommunikáció 

– Az emberi kommunikáció alapvető felfogásai ás általános modellje 

– Magatartás és önismeret: célhierarchia, életszervezés, a céltól a tettig, az önismeret és 

emberismeret, az image kialakítása 

– Hatékony kommunikáció: a verbális és nem verbális kommunikációs csatorna 

– Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák 

– Üzleti protokoll szabályai 

– A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk alapján 

– A témakör részletes kifejtése 

 

Információ - kommunikáció technológia 

– Az IKT fogalma 

– Az IKT, mint eszköz alkalmazásának lehetőségei 

5. ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY 18 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 03 Vámügyintéző mellék-szak-

képesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Általános statisztika tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló alapvető ismeretekkel rendel-

kezzen a leggyakrabban használt statisztikai feldolgozási eszközökről, a grafikus ábrázolás al-

kalmazási módszereiről, az adatok szolgáltatásának lehetőségéről. A megtanult ismereteket a 

mindennapi gazdasági életet érintő média-információin keresztül, értelmezni tudja. 

Témakörök 

A statisztika alapfogalma 

 A statisztika fogalma, ágai 

 A statisztikai sokaság fajtái, jellemzői 
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 A statisztikai ismérv és fajtái 

 A statisztikai adatok rendezése, a csoportosítása 

 Az információk forrásai, az információszerzés eszközei 

 A statisztikai törvény 

Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 

 A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai 

 A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai 

 A viszonyszámokról általában: fogalma, fajtái, számítása, a leggyakrabban hasz-

nált viszonyszámok jellemzői, alkalmazási területei 

 dinamikus viszonyszám, bázis- és láncviszonyszám, és ezek összefüg-

gései 

 megoszlási, koordinációs viszonyszám és összefüggései 

 intenzitási viszonyszám fogalma, fajtái, jellemzői, összefüggések 

 a gazdasági életben használt néhány legfontosabb intenzitási viszony-

szám  

 intenzitási viszonyszám dinamikájának vizsgálata, 

 

A középértékek fogalma, fajtái, számítása  

 Helyzeti középértékek: módusz és medián 

 Számított középértékek 

 A mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel 

 számtani átlag 

 harmonikus átlag 

 négyzetes átlag 

 idősorok elemzése középértékekkel 

 kronologikus átlag 

 mértani átlag 

 a szóródás vizsgálata: fogalma, mutatói 

 

Fő átlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása 

 A standardizálás módszere 

 Standardizálás különbségfelbontással 

 Fő átlagok eltérése 

 Részátlagok hatása 

 Összetételhatás 

 Összefüggés az eltérések között 

 Az indexek számítása a standardizálás alapján 

 Fő átlag index 

 Részátlag index 

 Összetételhatás indexe 

 Összefüggések az indexek között 
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Az érték-, ár- és volumenindex 

 A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható tényezők 

 Az értékindex számítása és értelmezése 

 Az árindex számítása és értelmezése 

 A volumenindex számítása és értelmezése 

 Összefüggés az indexek között 

 Az árbevételre ható tényezők számszerűsítése, összefüggésük 

 

A grafikus ábrázolás 

 Grafikus ábrázolás eszközei  

 Grafikus ábrák készítése 

 Az ábrázolás alkalmazási területei 

6.  PÉNZÜGYI ALAPISMERETEK TANTÁRGY 36 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik 

 

A tantárgy tanításának célja 

A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen képes a gazdasági 

folyamatokat pénzügyi aspektusból vizsgálni, érdeklődjön a mindenkori gazdaságpolitikai és 

pénzügy-politikai célok és megvalósításának módjai iránt, eligazodjon a pénzügyi intézmény-

rendszerében és ismerje az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat. Alkalmas legyen meghatározni 

és kiválasztani a pénzforgalom lebonyolításának 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. 

Témakörök 

 

Pénzügyi szektor alapvetései  

 A pénz fogalma és fajtái, a pénz funkciói 

 A pénz fogalma, funkciói (értékmérő, forgalmi eszköz, fizetési eszköz, kincsgyűjtés, 

felhalmozás, vagyontartás) 

 A pénz kialakulása: árupénz, pénzhelyettesítők, a mai pénz 

 Gazdaságpolitika, pénzügypolitika (fogalma, eszközei) 

 

Pénzügyi intézményrendszer 

 A bankok kialakulása, fogalma és a bankműveletek 

 Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, hitelfelvétel a jegybank-

tól és más banktól) 

 Aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, forfetírozás), 

hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték 

 Semleges bankműveletek 

 Az egyszintű és a kétszintű bankrendszer jellemzői 
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 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) 

 Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 

 Nem monetáris közvetítők és feladataik (biztosítók, nyugdíjpénztárak) 

 Magyar Bankszövetség, OBA, BEVA 

 A nemzetközi pénzügyi intézmények 

 

A pénzforgalom 

 A pénzforgalom általános szabályai 

 A fizetési számlák fajtái 

 A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés, formai és tartalmi követelményei  

 Fizetési számla megnyitása, fizetési számla feletti rendelkezés 

 A pénzforgalmi szolgáltatás lebonyolításának közös szabályai 

 Fizetési műveletek jóváhagyása 

 Titoktartási szabályok (fizetési titok, sorbaállítás) 

 Fizetési módok 

 fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, a fizető fél által a kedvezményezett 

útján kezdeményezett fizetés, az 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 lebonyolításának helye 

 A pénztár, pénzkezelés és pénztári forgalom elszámolása 

 A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök 

 A nemzetközi fizetések általános szabályai 

 

A pénz időértéke 

 A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

 A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

 A váltóval kapcsolatos műveletek 

 Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás 

 

Valuta, deviza-árfolyama 

 Valuta, deviza és -árfolyam fogalma 

 A valuta- és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok 

 A valuta-, devizaárfolyamokhoz kapcsolódó számítások 
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A pénzügyi piac és termékei 

 Pénzügyi piacok fogalma, gazdaságban betöltött szerepe 

 Pénzügyi piacok csoportosítása 

 A részpiacok jellemzői 

 Az értékpapírok pénzügyi piacokon betöltött szerepe 

 Értékpapírok megjelenése, fogalma (főbb csoportosítási szempontjai) 

 Az értékpapírok főbb fajtái  

 a kötvény fogalma, jellemzői, fajtái 

 vállalati kötvény pénzügyi piacon betöltött szerepe 

 a részvény fogalma, jellemzői 

 a részvények szerepe a gazdaságban 

 a részvények fajtái és jellemző 

 a közraktárjegy fogalma, jellemzői 

 a váltó, mit a kereskedelmi hitelezés egyik eszköze  

 váltótípusok: saját és idegenváltó  

 váltóműveletek 

 az állampapírok  

 az állampapírok és a monetáris politika kapcsolata 

 az állampapírok fajtái és jellemzői  

 a banki értékpapírok 

 A tőke- és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek 

 

Értékpapírok értékelése 

A kötvény értékelése: 

 A klasszikus kötvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, valamint 

összevetése a piaci árfolyammal és 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, valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-eladási szándék meg-

állapítása 

 A részvények várható hozamának számítása 

 

Biztosítási alapismeretek 

 Biztosítási alapfogalmak 

 A biztosítás szerepe, jelentősége 

 A biztosítás módszere 

 Biztosítási ágazatok rendszerei 

 Biztosítási szerződés és a biztosítási díj 

 Likviditás, jövedelmezőség és hatékonyság 
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7. ADÓZÁSI ALAPISMERETEK TANTÁRGY 18 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Adózási alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókkal megismertesse a ma-

gyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási szabályait. Felké-

szítse a tanulókat a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására. Rámutasson a magánszemé-

lyek személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségére, az arányos közteherviselés szükségessé-

gére. Bemutassa az általános forgalmi adó szerepét, s ezen ismeretek birtokában a tanulók le-

gyenek képesek a piacgazdaság ár képzési rendszerében részben eligazodni. 

 

Témakörök 

 

Az államháztartás rendszere 

 Az állam szerepe a modern gazdaságban  

 A közfeladatok ellátásának szükségessége és finanszírozási forrásai 

 Az államháztartás alrendszere (központi és önkormányzati alrendszer) 

 A költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, költségvetés 
 

Adózási alapfogalmak 

 Az adó és az adórendszer fogalma, jellemzői 

 Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adómentesség, adó-

kedvezmény, adókötelezettség 

 A magyar adójog forrásai. 

 Az adók csoportosítása: jövedelemadó, forgalmi típusú adó, vagyonadóztatás 
 

Kiemelt adónemek 

 Személyi jövedelemadó 

 A személyi jövedelemadó alanyai 

 A jövedelem, bevétel, költség 

 Az adó mértéke 

 Összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló tevékenységből származó, nem önálló 

tevékenységből származó és egyéb jövedelem) 

 Családi kedvezmény, első házasok kedvezménye 

 Összevont adóalap adója 

 Adókedvezmények 

 Általános forgalmi adó 

 Az áfa jellemzői 

 Az adóalany 

 Az adó mértéke  

 A fizetendő adó megállapítása 

 Az adó levonási jog 

 Adólevonási jog korlátozása (alapeset) 
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 Adófizetési kötelezettség 

 Számlázás (számla, nyugta adattartalma) 

 A helyi adók 

 A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális jellegű 

adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi iparűzési adó 

 Az egyes típusok adóalanyai  

 Az adó alapja és mértéke 

 Az adókötelezettség teljesítése 
 

8. SZÁMVITELI ALAPISMERETEK TANTÁRGY 36 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 03 Vámügyintéző mellék-szak-

képesítéshez kapcsolódik. 

 

 A tantárgy tanításának célja 

Ismerje meg a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a számviteli 

jogi szabályozását. Alkalmazza az analitikus és szintetikus könyvelés módszereit. Bizonylatok 

alapján tudja könyvelni az egyszerű gazdasági eseményekkel kapcsolatos tételeket. 

Témakörök 

A számviteli törvény 

 A számvitel feladatai, területei 

 A számvitel szabályozása (külső és belső szabályozás) 

 A számviteli törvény fejezetei 

 A számviteli alapelvek 

 A vállalkozások számviteli politikája 

 A számviteli bizonylatok 

 A beszámoló szerepe, a beszámoló részei 

 A beszámolók formái 

 Beszámolás és könyvvezetés 
 

A vállalkozás vagyona 

 A leltár fogalma, fajtái. 

 A mérleg fogalma, jellemzői, fajtái 

 A mérlegfőcsoportok, mérlegtételek tartalma, definíciója  

 Az eszköz- és forrásoldal sorainak tartalma 

 Értékelés a számvitelben (bekerülési érték, könyv szerinti érték) 
 

A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret 

 A könyvviteli számlák 

 Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete 

 A vállalati számlarend tartalma 

 A számlák nyitása 
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 Idősoros és számlasoros könyvelés 

 Költség- és eredményszámlák 

 A bizonylatok fogalma, a bizonylati rendszer 

 Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata 
 

Tárgyi eszközök elszámolása  

 Tárgyi eszközök csoportosítása. 

 Tárgyi eszközök értékelése, mérlegérték megállapítása  

 Az amortizáció elszámolása (lineáris, teljesítményarányos) 

 Tárgyi eszközök egyedi nyilvántartása 

 Belföldi beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése (különböző finanszíro-

zással) 

 Tárgyi eszközök üzembe helyezése 

 Tárgyi eszközök értékcsökkenésének főkönyvi elszámolása 

 Tárgyi eszközök értékesítésének főkönyvi elszámolása 
 

A vásárolt készletek elszámolása 

 A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

 A vásárolt készletek bekerülési értéke 

 Az anyagok raktári és analitikus nyilvántartása 

 Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron (tényleges beszerzési áron való nyil-

vántartásnál), visszaküldés és az engedmény könyvelése 

 Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO elv 

alapján 

 A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés szá-

mítása és könyvelése 

 Az áruk fogalma, csoportosítsa, analitikus nyilvántartása 

 A nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés engedmény könyvelése tényleges be-

szerzési áras nyilvántartásnál, áruértékesítés 

 A kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése 

 Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések bi-

zonylatolása és könyvelése 

 A göngyöleg fogalma, csoportosítása analitikus nyilvántartása 

 Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése 
 

A jövedelem elszámolás 

 A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem részei 

 A levonások keletkezése, nyilvántartása és könyvelése 

 A bérfeladás számítása, nyilvántartása és könyvelési feladatai 

 A bérek közterheinek számítása, nyilvántartása és könyvelése 

 A jövedelem kifizetése (készpénzes és folyószámlára történő átutalás) 

 Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok 

 A fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli elszámolások 
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A saját termelésű készlettek elszámolása 

 A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása 

 A saját termelésű készletek értékelése 

 A saját termelésű készletek analitikus és főkönyvi nyilvántartása 

 A közvetlen önköltség számítása 

 Termelési költségek típusai, a költségek könyvviteli elszámolása (költségnem) 

 A saját termelésű készletek állományban vétele, mérlegérték meghatározása 
 

Termékértékesítés elszámolása, az eredmény megállapítása 

 Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei 

 Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, készletcsökkenés kiszámítása, és 

könyvelése 

 A visszáru és minőségi engedmény számítása és könyvelése 

 A kiszámlázott szolgáltatás elszámolása, könyvelése 

 A saját termelésű készletek állományváltozása 

 Az eredménykimutatás fajtái, eredménykategóriák 

 Összköltséges és forgalmi költséges eredménykimutatás összeállítása könyvelt adatok 

alapján 

 

9. VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁS TANTÁRGY 36 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 03 Vámügyintéző mellék-szak-

képesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Vállalkozásfinanszírozás tantárgy tanításának célja, hogy bemutassa a pénzügyi befektetések 

jelentőségét, hatását a gazdaságra, a beruházási döntések során elsajátított ismeretek és a finan-

szírozási döntésekben megszerzett kompetenciák alapján. Felkészítse a tanulókat a vállalkozá-

sok pénzügyi helyzetének alapvető elemzésére alkalmas mutatók megállapítására és a mutató-

érték tartalmának egyszerű magyarázatára. Megismerje a tanuló a státusz és az éves pénzfor-

galmi terv szerepét a pénzügyi tervezés során. 

 

Témakörök 

 

A vállalkozás pénzügyi döntései 

 Pénzügyi döntések célja, tartalma, típusai 

 Befektetési és finanszírozási döntések 

 Hosszú és rövid távú döntések 
 

A beruházások értékelése 

 A beruházásokkal kapcsolatos fogalmak 

 Befektetés és a beruházás közötti különbség 
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 Beruházások csoportosítása a beruházás szintje, a beruházás jellege, a beruházás összeté-

tele, a megvalósítás finanszírozási forrása, a kivitelezés módja, a gazdasági műszaki ha-

tás, a beruházás célja, az egymáshoz való kapcsolata és kölcsönhatása szerint 

 A beruházások pénzáramai, típusai (kezdő pénzáram, működési pénzáram és végső pénz-

áram) és tartalmuk 

 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, belső kamatláb, és jövedelmezőségi 

index 

 Döntési szabályok a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására vonatkozóan 

 A beruházás megvalósítása, üzembehelyezése 
 

A forgóeszköz-ellátás  

 A forgóeszközök gazdálkodásban betöltött szerepe 

 A forgóeszköz körforgás, a beszerzés, a termelés és az értékesítés tevékenységek során 

a forgóeszközök megjelenési formája 

 A forgóeszköz csökkentés jelentősége 

 A készletek csoportosítása 

 A készletek értékelése forgási mutatók alapján 

 A forgóeszköz szükséglet megállapítása (forgási mutatók, mérlegmódszer alkalmazásá-

val) 

 Az átmeneti és a tartós forgóeszköz közötti különbség, jellemzőik 
 

A finanszírozás gyakorlata 

 A finanszírozás fogalma, jellemzői 

 A finanszírozás formái: belső és külső finanszírozás 

 A finanszírozási alapelvek: rentabilitás, normativitás, rugalmasság, biztonság, önálló-

ság) 

 Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv  

 Tartós forgóeszköz-lekötés és átmeneti forgóeszköz lekötés finanszírozása 

 Az illeszkedési elv értelmezése 

 Finanszírozási stratégiák: szolid, konzervatív, agresszív 

 A beruházások finanszírozási forrásai  

 Önfinanszírozás, vagy külső finanszírozás 

 A hitel, mint idegen finanszírozási forma 

 A hitelfajták 

 A hitelezési eljárás menete 

 Hitelbiztosítékok 

 Sajátos finanszírozási források: lízing és a támogatás 

 A vállalati tőkeköltség, mint a finanszírozási források ára 

 Forgóeszköz-finanszírozás 

 Jellemző finanszírozási források  
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 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 
 

A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése  

 A teljesítménymutatókból nyerhető információk 

 Elemzés állományi és folyamatszemléletben 

 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 

10. VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁS GYAKORLAT TANTÁRGY 31 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 03 Vámügyintéző mellék-szak-

képesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a beruházási és hosszú-

távú pénzügyi döntések elméleti ismeretanyagára építve a tanuló alkalmas legyen a beruházá-

sok megvalósítási döntéseihez kapcsolódó egyszerűbb számítások elvégzésre és a következte-

tések levonására, valamint a forgóeszközök szükségeltének megállapítására és az azokhoz ren-

delhető finanszírozási források felkutatására. Felkészítse a tanulókat a vállalkozások pénzügyi 

helyzetének alapvető elemzésére azáltal, hogy közreműködik a státusz és az éves pénzforgalmi 

terv összeállításában. 

 

Témakörök 

 
 

Beruházások pénzügyi döntései 

 A beruházások gazdaságossági számításainak gyakorlása feladatok megoldásával: 

 A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási 

pénzeszközök forgási sebessége 



40 

 

 A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték és jövedelmezőségi index, a belső 

megtérülési ráta (számítás nélkül, csak értelmezés szintjén) 

 Döntési szabályok ismeretében a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására vonat-

kozóan magyarázat megfogalmazása 

 

Forgóeszköz-szükséglet megállapítása 

 A forgóeszköz szükségelt megállapítása feladatok megoldásával a forgási mutatók és a 

mérlegmódszer alkalmazásával 

 A forgási idő és fordulatok száma közötti összefüggés értelmezése 

 Kronologikus átlag alkalmazása az átlagkészlet meghatározásánál 
 

 

A finanszírozás gyakorlata 

 Kölcsöntörlesztés, hiteldíj 

 Nettó forgótőke kiszámítása 

 Feladatok a finanszírozás stratégiák megállapítására, és annak értelmezésére 

 Döntési feladatok finanszírozásra pl. rövid lejáratú hitelfelvétel, vagy váltó diszkontálás  

 Likviditási terv összeállítása alapadatokkal (egyszerű séma alapján), pótlólagos forrás-

szükséglet meghatározásával 
 

Pénzügyi teljesítményének mérése 

 Vagyon – és tőkestruktúra mutatók, hatékonysági mutatók, jövedelmezőségi mutatók, 

eladósodási mutatók, pénzügyi egyensúly mutatói, piaci érték mutatók képletének fel-

ismerése. 

 A mutatók kiszámítása konkrét adatok ismeretében. 

 A mutatók értékének egyszerű magyarázata, levont következtetések megfogalmazása 

11. ADÓZÁS TANTÁRGY  36 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Adózás tantárgy tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat a kiemelt adójogszabályok 

alkalmazására az adózás rendjében meghatározottak figyelembevételével a jövedelem típusú 

adók és forgalmi adó, valamint a helyi adók tekintetében. A tanulóknak egyszerűbb adózási 

feladatok megoldásában jártasságot kell szerezni, és ki kell tudni számolni az egyes adónemek 

kapcsán a fizetendő adóelőlegeket, valamint tudni kell elkészíteni írásban az éves bevallásokat. 

 

Témakörök 

 
 

Az adózás rendje 

 Az adózó és az adóhatóságok 

 Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége 

 Az adókötelezettség szabályai 
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 Az adómegállapítás formái  

 Adótitok 

 Ellenőrzés célja, és fajtái 

 Az ellenőrzés megindítása és lefolytatása, az ellenőrzés befejezése 

 Jogkövetkezmények: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság, mulasztási bírság 

 

Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok 

 Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok a személyi 

jövedelemadó törvény alapján (az adómegállapítása, adónyilatkozat, egyszerűsített be-

vallás, munkáltatói adó megállapítás, 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 vál-

lalkozói „kivétre”)  

 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 megálla-

pítása gyakorló feladatokon keresztül 

 A különadózó jövedelmek adóztatása kiemelten az ingóság és az ingatlan értékesítés 

adóztatása, a kamatjövedelem, az osztalékból származó jövedelem 

 Feladatok megoldása az összevonásra kerülő és a külön adózó jövedelmekre, esettanul-

mány elkészítése kiscsoportos keretben 
 

Egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái 

 Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi jövedelemadóban 

 A vállalkozói személyi jövedelemadó 

 A vállalkozói kivét, a vállalkozói nyereség és a vállalkozói osztalékalap adózási szabá-

lyai  

 Az átalányadózás szabályai 

 Az egyszerűsített vállalkozói adó  

 Az adónem választásának feltételei 

 Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

 Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke. 

 Az egyszerűsített vállalkozói adó által kiváltott adónemek 

 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 
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 Egyszerűbb feladatok megoldása a vállalkozói személyi jövedelemadó, valamint az 

egyszerűsített vállalkozói adó és a kisadózó vállalkozások tételes adója körében, esetta-

nulmány elkészítése kiscsoportos keretben 
 

Társaságok jövedelemadózása 

 A társasági adó alanyai 

 Az adófizetési kötelezettség  

 A társasági adóalap meghatározása 

 Az adózás előtti eredmény, az adóalap és a jövedelem (nyereség) minimum összefüg-

gései  

 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 és a mérlegszerinti eredmény 

 Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai 

 Az adónem választásának feltételei 

 Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

 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. 
 

Általános forgalmi adó 

 Az általános forgalmi adó alanyai 

 A gazdasági tevékenység fogalma 

 A termék értékesítésének és szolgáltatás nyújtásának esetei a tv. értelmében 

 A termék közösségen belüli beszerzés és a termék importja 

 A teljesítés helye a termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében az általános 

szabályok értelmében 

 Az adófizetési kötelezettség keletkezése, a fizetendő adó megállapítása 

 Az adó alapja termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében 

 Az adó lapjának utólagos csökkentése 
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 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 megosztá-

sára vonatkozóan az adó alóli mentességek és az adómértékek több kulcsára tekintettel. 

 

Helyi adók 

 A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális jellegű 

adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi iparűzési adó 

 Az egyes típusok adóalanyai  

 Az adó alapja és mértéke 

 Az adókötelezettség teljesítése 

 Egyszerűbb feladatok megoldása a helyi adótörvényben meghatározott adónemekre 

 

Gépjárműadó és cégautóadó 

 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 adó kedvezmények 

 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 

12.  ELEKTRONIKUS ADÓBEVALLÁS GYAKORLATA TANTÁRGY 46 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 03 Vámügyintéző mellék-szak-

képesítéshez kapcsolódik. 
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A tantárgy tanításának célja 

Az Elektronikus adóbevallás gyakorlata tantárgy célja, hogy kialakítsa a tanulóban az egyes 

kiemelt adónemek, valamint az adatszolgáltatások elektronikus bevallásának készségét. A ta-

nuló a tantárgy elsajátítása után alkalmas legyen adókkal, járulékokkal kapcsolatos bevallásokat 

készíteni és kijelölésre elküldeni a NAV keretprogramjai alkalmazásával. A tanuló legyen ké-

pes a bevalláshoz szükséges adatokat begyűjteni, ismerve azok számviteli, illetve pénzügyi te-

rületének forrásait. Alkalmassá váljék a hibás bevallásban a hiba megkeresésére és kijavítására. 

Ismerje a bevallások gyakoriságát, határidejét, szerkezetét. 

 

Témakörök 

 

Gyakorlati előkészítés 

A munka előkészítésének menete: 

 NAV honlapján tájékozódás 

 Keretprogram letöltés, a kiválasztott nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk letöltése 

 A számítógépen a nyomtatványkitöltő rendszerben a kiválasztott bevallás megnyitása 

 A törzsadatok kitöltése 
 

Elektronikus bevallás gyakorlata 

Az elkészítendő bevallások fajtái: 

 A dolgozók be- és kijelentésének elkészítése, adatváltozások bejelentése, valamint az 

egyszerűsített dolgozói bejelentés (T1041, T1042E) 

 Bevallás elkészítése a foglalkoztató, kifizetőhely havi szja, szociális hozzájárulási adó 

és járulék kötelezettségéről a munkavállalók és minden egyéb jogviszonyban foglalkoz-

tatott személy munkavégzésével kapcsolatosan (08-as és 08E bevallás) 

 A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó (jövedelme 

szerint adózó és átalányadózó) és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hoz-

zájárulási adó és járulék kötelezettségeiről (58-as) bevallás elkészítése, alkalmazásának 

esetei 

 Az eva bevalláshoz szükséges adatállomány, a bevallás elkészítése egyéni- és társas vál-

lalkozás esetén (43-as bevallás) 

 Az átvezetési kérelem elkészítése az adónemek közötti adók átvezetése és a visszaigény-

lendő adó, járulék illetve az esetleges adókiutalás (17-es bevallás) 

 A személyi jövedelemadó bevallásához szükséges igazolások begyűjtése után magán-

személy, illetve egyéni vállalkozó - (jövedelme szerint adózó, átalányadózó, ekhós adó-

alany) - 53-as bevallásának elkészítése 

 Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás) 

 Az éves adatszolgáltatás teljesítése a dolgozó felé a munkavállaló éves munkájával kap-

csolatos bevételeinek, levont adójának, járulékainak bevallására (M30-as bevallás) 

 Munkáltatói éves adatszolgáltatás a személyi jövedelemadó megállapításához (M29) 

 Az egészségügyi szolgáltatási járulék alá való ki- és bejelentés (T1011-es bevallás) 

 Általános forgalmi adó bevallás készítése (65-ös bevallás) 

 Egyéni vállalkozó, társaság éves iparűzési adójának a bevallása 
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 Az adatlap elkészítése a kilépő dolgozó időszaki béradatainak összesítésére (Adatlap év-

szám) 

 A kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (kata) 

 Nyilatkozat elkészítése a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás) 

 A bevallási nyomtatványok tartalma akkor is számonkérhető, ha időközben más szám, 

vagy elnevezés alatt kell a bevallást elkészíteni. 
 

A bevallások ellenőrzése 

 A kész bevallások áttekintése 

 Szükség esetén a kitöltési útmutató használata 

 Ellenőrzési funkció futtatása 

 Jelzett hibák javítása 

 Mentés 

 A hibátlan bevallás kijelölése elektronikus elküldésre 

 

13. GAZDÁLKODÁSI ISMERETEK TANTÁRGY 36 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 03 Vámügyintéző mellék-szak-

képesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulóval megismertesse a befektetett eszközökkel való gazdálkodás, a forgóeszköz- és kész-

letgazdálkodás, a munkaerő és bérgazdálkodás elemzésének módszereit, legfontosabb mutató-

inak kiszámítását. A módszerek felhasználásával képes legyen a tanuló a vállalkozás belső és 

külső környezetében bekövetkező változások követésére, alkalmazkodási javaslatok kidolgo-

zására. 

Témakörök 

 
 

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 beruházások gazdaságossági vizsgálata 

 A beruházás folyamata 
 

Készletgazdálkodás, 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 
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 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, biztosí-

tása, hatékony foglalkoztatás) 

 Munkajogi alapismeretek, (munkaviszony, munkaviszony létesítése, megszűnése, meg-

szüntetése, 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 

 

Gazdálkodás, gazdaságosság 

 A vállalkozás eszközei és ráfordítások 

 Az árbevétel és a jövedelem  

 A jövedelem és jövedelmezőség 

 Az árbevétel és profit, fedezeti pont és üzemszüneti pont 

 Az eredményesség javításának főbb útjai 

 A vállalkozás vagyoni helyzete 

 A vállalati pénzgazdálkodás tartalma, főbb elemei 

 A befektetés és finanszírozás összefüggése 

 A vállalkozás külső és belső pénzügyi kapcsolatai 

 

A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája 

 A vezetés lényege és funkciói 

 A vezetői döntések, a vállalkozás szervezete 

 A tervezés szerepe, fajtái a vállalkozásnál 

 A vállalati stratégia szerepe, a stratégiai tervezés folyamata 

 A vállalkozási stratégia főbb elemei, fajtái, megvalósítása 

 Az üzleti terv felépítése és tartalma 

 

A vállalkozás válsága 

 A vállalati válság lényege, kialakulásának okai 

 A vállalati válság szakaszai és típusai 

 A vállalati válság leküzdése 

 Válságkezelő stratégiák 

 A csődeljárás 

 A felszámolási eljárás 
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 A végelszámolás 

14.  JOGI-, ADÓJOGI SZABÁLYOZÁS KERETEI TANTÁRGY 36 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 03 Vámügyintéző mellék-szak-

képesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Jogi, adójogi szabályozás keretei tantárgy tanításának célja megismertetni a tanulókkal a köz-

igazgatási hatósági eljárás, valamint az adóigazgatási eljárás szabályait, azok menetét, továbbá 

az egyes eljárások során érvényesíthető jogokkal és teljesítendő kötelezettségekkel kapcsolatos 

jogszabályi előírásokat.  

A tantárgy elsajátítását követően a tanuló képes legyen felismerni a jogi összefüggéseket, szak-

mai útmutatókat és szakirodalmat használni, átlátni a közigazgatási és adóigazgatási eljárások 

folyamatát és az eljárások közötti összefüggéseket. 

 

Témakörök 

 

Közigazgatási alapismeretek 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) általános szabályai 

 Hatáskör, illetékesség, joghatóság 

 Az ügyféli kérelmekre vonatkozó rendelkezések 

 Képviselő alkalmazásának szabályai 

 Az eljárás akadályozásának következményei 

 A hatóság döntéseire vonatkozó rendelkezések 

 Bizonyítási eljárás szabályai 

 Jogorvoslat és végrehajtás a közigazgatási eljárásban 

 Eljárási költség fogalma, viselésére és a mentességre vonatkozó szabályok 

 Elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezések 

 

Adójogi alapismeretek 

 Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény 

(Air.), az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló Korm. rendelet általános sza-

bályai  

 Az Art. alapelvei 

 Az adózó és az adóhatóságok, jogok és kötelezettségek 

 Az adózó képviselete 

 Adókötelezettségekre vonatkozó rendelkezések 

 Az adóigazgatási eljárás helye és szerepe az adózás folyamatában 

 Az adóellenőrzéssel kapcsolatos szabályok 

 Az adóigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere 

 Az Art., az Air. és az Ákr. összefüggései 

 Az ÁFA törvény kapcsolata a vám-, jövedéki és termékdíj szakterületekkel 
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 A regisztrációs adóra vonatkozó rendelkezések 

 Az energiaadó szabályozása 

 A népegészségügyi termékadót érintő szabályok 

 A büntetőjog és szabálysértési jog általában 

15. JOGI-, ADÓJOGI GYAKORLAT TANTÁRGY 18 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 03 Vámügyintéző mellék-szak-

képesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Jogi, adójogi gyakorlat tantárgy tanításának célja megismertetni a tanulókkal a közigazgatási 

és adóigazgatási eljárásokkal kapcsolatos ügyintézési feladatok ellátását. A tantárgy elsajátítá-

sát követően a tanuló képes legyen ellátni szakképzettségének megfelelő jogi és adójogi tevé-

kenységével kapcsolatos feladatokat, melyek alapján alkalmas a jogszabályi kötelezettségek 

teljesítésének gyakorlati végrehajtására, a gyakorlati adózási kérdések megoldására. 

 

Témakörök 

 

Ügyintézés a közigazgatásban 

 Közreműködés közigazgatási hatósági eljárásokban 

 Iratkezelési és adminisztratív teendők ellátása 

 Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok teljesítése 

 Hatósági engedélyezési eljárásokban való közreműködés 

 Közreműködés a hatósági ellenőrzésben és a végrehajtási eljárásban 

 Kérelmek előkészítése, benyújtása 

 Hatásköri, illetékességi szabályok alkalmazása 

 Eljárási költség tervezése és megfizetése 
 

Ügyintézés az adóigazgatásban 

 Az adózással összefüggő anyagi és eljárásjogi normák alkalmazása 

 Adóbevallások készítése, adóigazgatási feladatok ellátása, adónaptár kezelése 

 Adózással kapcsolatos nyilvántartások vezetése, információk gyűjtése 

 Közreműködés a gazdálkodó szervezet adózással kapcsolatos feladatainak tervezésében 

és végrehajtásában 

 Adózással kapcsolatos adatok szolgáltatása, ellenőrzésre előkészítése 

 Közreműködés az adóhatóságok ellenőrzéseinél 

 Informatikai rendszerek alkalmazása 

 Önellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása 
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16. VÁMTARIFA ÉS ÁRUOSZTÁLYOZÁS TANTÁRGY 31 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 03 Vámügyintéző mellék-szak-

képesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Vámtarifa és áruosztályozás tantárgy elsajátításának célja, hogy a tanuló megismerje a közös 

vámtarifát és annak egyes elemeit, valamint elsajátítsa a Kombinált Nomenklatúra felépítését 

és az áruosztályok jellemzőit. A tanuló képes legyen az elméletben megszerzett áruosztályozási 

szabályok teljes körű átlátására, az áru besorolási szabályainak értelmezésére. 

 

Témakörök 

 

Vámtarifák kialakulása 

 Áruosztályozás és áruismeret kapcsolata 

 A tarifák kialakulása és fejlődése 

 Hazai és nemzetközi szabályozás 

 VET nómenklatúra 

 HR nómenklatúra 

 Közös vámtarifa (kombinált nómenklatúra) 

 A vámtarifa törvény felépítése és szabályai 

 

Kombinált Nómenklatúra szerkezete 

 Szerkezeti felépítés 

 rész Bevezető rendelkezések (Általános szabályok és különös rendelkezések) 

 rész Vámtarifa 

 Mellékletek jelentősége 

 Vámtarifaszámok (VTSZ) 

 Vámtarifaszám felépítése 

 

Áruosztályozási szabályok 

 Az áruosztályozás általános szabályai (1-6 szabály) 

 Áruosztályok (I-XXI. Áruosztály) bemutatása 

 Árucsoportok (1-99 árucsoport) ismertetése 

 Összefüggések az egyes árucsoportok között 

 Kereskedelempolitikai intézkedések (KERPOL) az áruosztályozás során 

 

Az áruosztályozás informatikai támogatása 

 Az áruosztályozást támogató informatikai rendszer bemutatása (TARIC) 

 A TARIC menürendszere 

 TARIC kiegészítő kódok (1.-4. pozíció) szerepe és jellemzői 

 A Kötelező Tarifális Felvilágosítás (KTF) és az EBTI rendszer 
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Mintavétel szabályai 

 A helyes vámtarifaszám megállapításához kapcsolódó mintavétel szabályai 

 A mintavételi cél meghatározásának szempontjai 

 Különféle termékek mintavétele során alkalmazandó speciális szabályok 

 Mintavevő és mintatartó eszközök 

17. ÁRUOSZTÁLYOZÁS GYAKORLATA TANTÁRGY 15 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 03 Vámügyintéző mellék-szak-

képesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Áruosztályozás gyakorlata tantárgy oktatásának célja, a közösségi vámeljárások során az 

áruosztályozás szabályainak gyakorlati alkalmazása az egységes árubesorolás érdekében.  

A tanuló készség szinten tudja alkalmazni az árubesorolás szabályait, magabiztosan kezelje a 

TARIC rendszert, továbbá legyen képes a kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazására 

az áruosztályozás során, valamint az árubesoroláshoz szükséges mintavételi feladatok ellátá-

sára. 

Témakörök 

 

TARIC rendszer használata 

 Lekérdezés a TARIC rendszerből 

 TARIC kiegészítő kódok (1.-4. pozíció) alkalmazása 

 Az egységes vámáru nyilatkozat (EV) 33. számú rovatának kitöltése a TARIC segítsé-

gével 

 Kereskedelempolitikai intézkedések (KERPOL) alkalmazása az áruosztályozás során. 

 A TARIC menü rendszerének kezelése 

 

Mintavétel árubesorolás érdekében 

 Mintavétel KTF kezdeményezése céljából 

 Mintavétel belső minőség-ellenőrzés vagy szakértői véleményezés érdekében 

 Közreműködés hatósági mintavétel során 

 A minták lezárása és kezelése 

 A minta azonosítása és dokumentálása 

 Mintavételi jegyzőkönyv felvétele 

 Az ellenminta felhasználása jogorvoslati eljárásban 

 Kapcsolattartás a NAV Szakértői Intézetével továbbá más akkreditált laboratóriummal 

 Minta megsemmisítése és dokumentálása 

 Környezet- és munkavédelmi szabályok alkalmazása 

 Mintavevő eszközök használata 
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18. VÁMJOGI SZABÁLYOZÁS TANTÁRGY 31 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 03 Vámügyintéző mellék-szak-

képesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Vámjogi szabályozás tantárgy tanításának célja a vámjogszabályok általános rendelkezései-

nek és a vámtartozás általános szabályainak a megismertetése. A tantárgy ismeretanyaga tartal-

mazza a Magyarország, mint az Európai Unió tagállama területére behozott, az onnan kiszállí-

tott és a tranzitban átszállított áruk vámellenőrzésével összefüggő érvényes anyagi jogi és eljá-

rási rendelkezéseket. Magában foglalja a vámjoghoz kapcsolódó más jogszabályi előírásokat; 

például az áruk kivitelét, behozatalát, átvitelét tiltó vagy korlátozó rendelkezéseket. Ismeri a 

sajátos vámpolitikai, vám- és vámeljárás jogi szabályozásait. A tanuló a tantárgy elsajátításával 

legyen képes alkalmazni az UNIÓS vámjog és a nemzeti jogforrások által előírt kötelezettsé-

geket a vámeljárások során. 

 

Témakörök 

 

Általános vámjogi rendelkezések 

 A vámjog jogforrásai és hatályaik 

 Alapfogalmak 

 Az áruk vámjogi helyzete 

 A képviseletre vonatkozó szabályok 
 

Az áruk származása 

 Származó termék fogalma 

 Nem preferenciális származási szabályok 

 Preferenciális származási szabályok 

 Kumuláció 

 Származást igazoló okmányok 
 

Vámérték 

 Vámérték meghatározásának módszerei 

 Az ügyleti érték; vámérték kiigazító tényezők 

 A fuvarparitások (Incoterms klauzulák) 
 

Termékimportot érintő fizetési kötelezettségek 

 A vámtartozásra vonatkozó általános szabályok 

 Egyéb terhek 

 Vámokmányok és egyéb dokumentumok szerepe az áruforgalomban 

 Kereskedelmi és nem kereskedelmi jellegű áruforgalom eltérései 
 

Vámeljárások szabályai 

 Vámeljárások, ügyletek 

 Egyes vámeljárásokra vonatkozó speciális előírások 
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 A vámfelügyelet szabályai 

 Biztosíték a vámtartozás fedezetére 

 Az árunyilatkozat fajtái és mellékletei 

 Az Engedélyezett gazdálkodói státusz (AEO) 

 Tilalmak és korlátozások a nemzetközi áruforgalomban 

 Közreműködés szabályai a vámhatósági eljárásban 

 Az uniós és nem uniós áruk mintavételének szabályai 

 Vámhatósági döntések és következményeik 

 Jogkövetkezmények 

 Jogorvoslati lehetőségek a vámeljárások során 

19. VÁMJOGI GYAKORLAT TANTÁRGY 31 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 03 Vámügyintéző mellék-szak-

képesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Vámjogi gyakorlat tantárgy oktatásának célja a vámtartozás, a nem közösségi adók és díjak 

megállapítására vonatkozó szabályok alkalmazása. Az áru vámjogi helyzetének rendezése és 

vámeljárás alá vonása. A vámfelügyelet, az árunyilatkozat, a vámeljárások, az AEO (engedé-

lyezett gazdálkodók) fogalmának megismerése a nem kereskedelmi jellegű áruforgalomra vo-

natkozó szabályok. A tanuló a tantárgy elsajátításával legyen képes a vámjog gyakorlati alkal-

mazására, a vámeljárások kezdeményezésére. 

 

Témakörök 

 

Vámtartozás 

 A vámérték kimunkálása 

 Az áru származásának meghatározása 

 A vámtartozás megállapítása 

 Származás igazolásával kapcsolatos feladatok ellátása 

 Biztosíték a lehetséges vagy meglévő vámtartozásra 

 A behozatali vagy kiviteli vám összegének megfizetése 

 

Vámeljárások folyamata 

 Vámazonosító szám (VPID); gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító számának 

(EORI) igénylése 

 Az árunyilatkozat és mellékleteinek kitöltése és benyújtása 

 Elektronikus vámeljárások kezdeményezése 

 A képviselet gyakorlása, nemzetközi vámokmányok kezelése 

 Utólagos intézkedés iránti kérelem benyújtása 

 A vám visszafizetése vagy elengedése és ÁFA visszaigénylés kezdeményezése 

 Közreműködéssel kapcsolatos feladatok az egyes vámeljárásokban 
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 Jogkövetkezményekkel és intézkedésekkel kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása 

 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzései során az adózó jogainak érvényesítése és 

kötelezettségeinek teljesítése 

 Az ügyintéző feladatai és kötelezettségei az uniós és nem uniós áruk mintavétele és 

megsemmisítése során 

20. KÖZLEKEDÉSI ALAPFOGALMAK TANTÁRGY 108 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A közlekedési alapfogalmak tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókat megismertesse a köz-

lekedésnek a társadalom fejlődésében, életében betöltött szerepével, jelentőségével, valamint a 

közlekedéssel összefüggő alapvető ismeretekkel. 

 

Témakörök 

 

Közlekedéstörténet 

 A közúti közlekedés kialakulása és fejlődése 

 Közúti közlekedés a középkorban 

 Motorizáció a közúti közlekedésben 

 Közúti közlekedés az 1890-es évektől napjainkig 

 A városi közlekedés fejlődése a kezdetektől napjainkig 

 Városi közlekedés a XVIII. század végén, a XIX. század elején 

 Magyarországi városi közlekedés kezdetei 

 A vízi közlekedés kialakulása és fejlődése 

 A kezdetek, a hajózás története az ókorban, a középkorban 

 Földrajzi felfedezések 

 Gőzhajózás tengeren és belvízen 

 Hazánk hajózása a török hódoltságtól a XIX. század végéig 

 A magyar hajózás a XX. században 

 A vasúti közlekedés kialakulása, fejlődése 

 A vasúti közlekedés kezdetei 

 A lóvasúttól a gőzösökig 

 Magyarország vasúti közlekedése 1830-tól az 1900-as évek elejéig 

 Magyarország vasúti közlekedésének fejlődése az 1900-as évek elejétől napjainkig 

 A légi közlekedés története, a repülés kezdetei, a léghajók 

 Légi közlekedés Magyarországon 

 A csővezetékes szállítás kialakulása és elterjedése 

 A hírközlés és távközlés fejlődése 
 

Közlekedési alapfogalmak 

 A közlekedés fogalma, feladata, értelmezése 
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 A közlekedés pályája, a pálya vonalvezetése 

 A raktárak, mint a közlekedés fontos kiszolgáló létesítményei 

 A jármű. A közlekedés kiszolgáló létesítményei 

 Az ember szerepe a közlekedésben 

 A közlekedés felosztása 

 Közlekedési alapfogalmak 

 A közlekedési alágazatok átfogó jellemzése 

 A vasúti, közúti, vízi, légi közlekedés és a csővezetékes szállítás 

 A közlekedési munkamegosztás 

 Közlekedés-földrajzi fogalmak 

 A térképek fajtái, jelrendszere 

 Időszámítási módok 

 Magyarország vasúthálózata, fővonalak, elágazások, átlós vonalak 

 Jelentősebb keskeny nyomtávolságú vonalak 

 Nemzetközi vasúti összeköttetések, határátkelőhelyek, tranzitútvonalak 

 A közutak csoportosítása és műszaki jellemzői  

 Hazánk és Európa közúthálózata, számozási rendszer, első- és másodrendű főútvo-

nalak, körgyűrűk, határátkelőhelyek, E utak 

 Páneurópai közlekedési folyosók 

 Európa belvízi közlekedése, hajózható csatornái, tengeri hajózása 

 Magyarország vízi közlekedése, hajózható vízi útjai 

 Hazai repülőtereink 

 Hazánk és az európai térség jelenlegi vezetékhálózatának kialakulása 
 

Egységrakomány-képzés, kombinált szállítás 

 A rakodólapok, mint az egységrakomány-képzés eszközei 

 Konténerek az egységrakomány-képzésben 

 Konténerek csoportosítása 

 Nagykonténerek rakodása 

 A kombinált áruszállítás előnyei 

 Konténeres áruszállítás 

 Közút- vasút huckepack szállítás 

 Közút-vízi huckepack szállítás 

 Folyam- tengeri kombinált áruszállítás 

 A kombinált áruszállítás termináljai 

 

21.  KÖZLEKEDÉS TECHNIKÁJA TANTÁRGY 144 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
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A tantárgy tanításának célja 

A közlekedési technikája tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókat megismertesse az egyes 

közlekedési alágazatok technikai összetevőivel, a járművekkel, a közlekedési hálózat infra-

strukturális és kiszolgáló elemeivel. 
 

Témakörök 

 

A vasúti közlekedés technikája 

 A vasúti közlekedés felosztása 

 A vasúti pálya 

 Az alépítmény részei, kialakítása, feladata 

 A felépítmény és részei, az egyes részek jellemzői 

 A felépítmény alapfogalmai 

 Vágánykapcsolások 

 Különleges felépítmények 

 Vasúti vontató járművek fajtái, jellemzői 

 A vasúti vontatott járművek szerkezete és típusai 

 A vasúti járművek káros mozgásai 

 Vasúti kiszolgáló létesítmények 

 Vasúti jelző és biztosítóberendezések 
 

A közúti, városi közlekedés technikája 

 A közúti pálya 

 A közutak osztályozása 

 A közúti pályával kapcsolatos alapfogalmak 

 A közúti járművek csoportosítása 

 A közúti járművek szerkezete és felépítése 

 A négyütemű és kétütemű Otto-motor, a dízelmotor felépítése és működése Motorok 

üzem és kenőanyagai 

 A tehergépjárművek 

 A közúti járművek fontosabb paraméterei 

 A közúti közlekedés kiszolgáló létesítményei 

 Városok, települések infrastruktúrája 

 Városok, települések csoportosítása, részei 

 A települések úthálózata 

 A városi közlekedés járművei, az autóbusz, trolibusz, villamos. metró és HÉV 

 A városi közlekedés járműveivel szemben támasztott követelmények 

 A városi közlekedés kiszolgáló létesítményei 

 Autóbusz megállóhelyek 

 Az autóbusz állomások csoportosítása, feladatai, részei 
 

A vízi közlekedés technikája 

 A vízi közlekedés csoportosítása 

 A Vízi közlekedés pályája, belvízi és tengeri hajóútvonalak 
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 A vízi közlekedés járművei 

 A hajók csoportosítása felépítése, főbb szerkezeti részei 

 Egyéb feladatokat ellátó úszó létesítmények 

 A vízi közlekedés kiszolgáló létesítményei és tevékenységei 

 Kikötők, dokkok, hajógyárak 

 

A légi közlekedés technikája 

 A légi közlekedés felosztása 

 A légi közlekedés pályája 

 A légi közlekedés járművei 

 A repülőgépek osztályozása, szerkezete 

 A légi közlekedés kiszolgáló létesítményei 

 A repülőterek fajtái és létesítményei 

 

A csővezetékes szállítás 

 A csővezetékes szállítás értelmezése, fogalma 

 A csővezetékes szállítás csoportosítása 

 A kis távolságú csővezetékes szállítási módok 

 A nagy távolságú csővezetékes szállítás 

 A csővezetékes szállítás előnyei, hátrányai 

 A csővezetékes szállítás technikai berendezései 

22. KÖZLEKEDÉS ÜZEMVITELE GYAKORLAT TANTÁRGY 54 ÓRA  

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A közlekedés üzemvitel gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a gyakorlatban 

ismerjék meg az egyes közlekedési alágazati fuvarozási folyamatainak jellegzetességeit, vala-

mint a közlekedéssel összefüggő üzemviteli ismereteket. 

 

Témakörök 

 

 A vasúti közlekedés üzemvitele gyakorlat 

 A vasúttal szemben támasztott követelmények 

 A vasúti személyszállítási folyamat 

 A vasúti árufuvarozási folyamat és részei 

 Az áruk csomagolása 

 A fuvareszköz megrendelése és kiállítása 

 A rakodás, a küldemény átvétele 

 A küldemény továbbítása, a fuvarozás végrehajtása 

 A fuvarozás befejezése, kiszolgáltatás 
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 A vasúti forgalom szervezése és a személy és áruforgalom lebonyolítása 

 A vasúti menetrend 

 

A közúti és városi közlekedés üzemvitele gyakorlat  

 A közúti áruszállítás üzemvitele 

 Árufuvarozási folyamatok 

 Járattípusok 

 A közúti személyszállítás üzemvitele 

 A városi közlekedés üzemvitele 

 Városi tömegközlekedési rendszerek 

 Utazási igazolványok 

 

A vízi közlekedés üzemvitele gyakorlat 

 Az áruszállító hajózási módok csoportosítása 

 Belvízi áruszállítási módok Vontató-, toló-, önjáró hajózás 

 Folyam-tengerihajózás 

 A tengerhajózás üzemvitele 

 Szabadhajózás, vonalhajózás, speciális hajózás 

 Vízi személyszállítás: tengeri-, belvízi-, átkelő hajózás 

23. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ISMERETEK TANTÁRGY 124 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, alapszakmai tantárgy 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az általános szállítmányozási ismeretek tantárgy oktatásának elsődleges célkitűzése, hogy a 

Magyarországon működő szakvállalatok részére magas színvonalú elméleti és gyakorlati kép-

zést biztosítson. A tantárgy tanítása során feladatul kell kitűzni, hogy a tanulók a külkereske-

delmi, a pénzügyi, a különböző közlekedési alágazatok tevékenységével kapcsolatos alapfogal-

makat, összefüggéseket, a szállítmányozási tevékenységet megismerjék és a gyakorlatban al-

kalmazni tudják. 

Ennek biztosítása érdekében ismerjék meg a nemzetközi szokványokat, a tevékenységet meg-

határozó szabályokat, a nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat a különböző közleke-

dési alágazatok keretében, a kapcsolódó földrajzi ismereteket, a fuvaroztatói és fuvarozói igé-

nyeket, a szállítmányozási feladatok ellátásának módozatait. 

 

Témakörök 

 

Szállítmányozási alapismeretek 

 Alapfogalmak: szállítás, fuvarozás, fuvaroztatás, szállítmányozás  

 A szállítmányozás szerepe a külkereskedelmi áruforgalom lebonyolításában  

 A szállítmányozási tevékenység jogi szabályozása (PTK, MÁSZF) 

 A szállítmányozási szerződés megkötése 
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 Okmányok a szállítmányozásban 

 A nemzetközi szállítmányozás kialakulásának és fejlődésének rövid áttekintése 

 Szállítmányozási szakmai szervezetek  

 A nemzetközi szállítmányozó kapcsolatai a különböző fuvarozókkal és szolgáltatókkal,  

 Nemzetközi szokványok; INCOTERMS 2010; a paritások értelmezése és használata, 

paritás kiegészítések 

 

Szállítmányozási földrajz 

 Magyarország gazdasági körzetei, jelentősebb települései. 

 A Magyarországi vasúthálózat szerkezete és jellemzői, Magyarország főbb vasútvona-

lai, átlós fővonalak, határátkelőhelyek  

 Magyarország közúthálózata, közutak csoportosítása, műszaki jellemzői, áruforgalmuk 

 A magyarországi közutak számozási rendszere, Magyarország elsőrendű és másodrendű 

főutjai, körgyűrűk, közúti határátkelőhelyek 

 Magyarországot érintő "E" utak 

 Magyarország vízi közlekedése, a hajózható vízi utak, vízi közlekedést befolyásoló té-

nyezők 

 A magyarországi repülőterek földrajzi elhelyezkedése és forgalmuk 

 Magyarország logisztikai rendszere. 

 Nemzetközi vasúti összeköttetések 

 Magyarországot érintő nemzetközi teherforgalom fontosabb tranzit útvonalai 

 A nemzetközi forgalom szempontjából fontos európai vasutak 

 A magyar és a szomszédos államok vasútjainak határállomásai. 

 Európa közúti fővonalai, "E" utak, Magyarországot érintő "E" utak 

 Európa belvízi közlekedése 

 Hajózható csatornák Európában, a Duna - Majna - Rajna csatorna 

 Európa tengeri hajózása, főbb kikötői 

 Az Európai repülőterek földrajzi elhelyezkedése 

 Interkontinentális forgalom 

 

24.  ÁGAZATI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ISMERETEK TANTÁRGY 217 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, alapszakmai tantárgy 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az ágazati szállítmányozási ismeretek tantárgy oktatásának célkitűzése, hogy a tanulók az ál-

talános szállítmányozási ismeretek birtokában megismerjék és alkalmazni tudják az egyes köz-

lekedési alágazatok szállítmányozási feladatainak specialitásait   
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Témakörök 

 

Vasúti és közúti szállítmányozási ismeretek 

 A vasutak helye és feladata a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában 

 A vasúti árufuvarozással összefüggő fontosabb műszaki fogalmak, kocsi típusok  

 Vasúti kocsi megrendelése, tengelynyomás kiszámítása, űrszelvény, rakszelvény, rakminta 

 A nemzetközi vasúti egyezmények 

 Nemzetközi díjszabási rendszerek, kedvezmények, visszatérítések  

 Bérmentesítés, fuvardíj-elszámolás, vasúti határátmenetek 

 Vasúti fuvarozási okmányok, az okmányok kitöltése 

 Reexpedíció, tranzitforgalom 

 A közúti árufuvarozás szerepe a nemzetközi áruforgalom lebonyolításában; gépkocsi típu-

sok, azok fontosabb műszaki adatai 

 Közúti fuvarozási engedélyek 

 Nemzetközi közúti egyezmények  

 Speciális küldemények (túlsúlyos, túlméretezett árudarabok) közúti fuvarozásánál jelent-

kező szállítmányozói feladatok 

 Gépkocsi megrendelése, fuvarokmányok kitöltése, fuvardíj elszámolása, közúti határátme-

netek 

 

Vízi, légi és speciális szállítmányozási ismeretek 

 A tengeri árufuvarozás szerepe a külkereskedelmi áruforgalom lebonyolításában; a tenger-

hajózási ügyletek szabályozása  

 A kereskedelmi hajók főbb típusai; a tengeri hajók osztályozása, jellemző adatai 

 A vonalhajózás általános jellemzése, vonalhajózási konferenciák  

 Hajózási okmányok kitöltése, funkciói, típusok; a tengeri hajóraklevél (b/l) átruházható-

sága 

 A bérelt hajózás általános jellemzése; a bérelt hajózás formái 

 Kikötői szolgáltatások, kikötői díjszabások 

 Az elhajózási kikötő megválasztásának szempontjai; fontosabb európai és tengerentúli or-

szágok kikötőinek ismerete 

 A folyamhajózás szerepe a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában 

 A folyamhajózáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények, díjszabások, fuvarozási okmá-

nyok 

 Dunai kikötők ismerete  

 A Duna-Majna-Rajna csatorna fontossága a magyar külkereskedelmi áruk lebonyolításá-

ban 

 A légi árufuvarozás jelentősége a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában, légi tár-

saságok 

 Légi fuvarozást szabályozó nemzetközi egyezmények  

 Légi díjszabások, fuvarozási okmányok  

 A gyűjtőforgalom szervezése és lebonyolítása; fuvardíjképzés  
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 Raktározási tevékenység a nemzetközi gyűjtőforgalomban  

 Vámolási feladatok a gyűjtőforgalomban; okmányok használata, kitöltése  

 Az áruk veszélyességi fokozatok szerinti besorolása és csomagolása a szárazföldi, valamint 

a tengerentúli forgalomban  

 Gyűjtő fuvareszközök indítása és fogadása; az áru belföldi terítése (disztribúció)  

 Gyűjtőforgalommal kapcsolatos okmányok kitöltése 

 A kombinált forgalom szervezése 

 A konténeres árufuvarozás kialakulása, jelentősége, a konténerek műszaki adatai 

 A konténeres árufuvarozáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények, konténer depók és 

terminálok 

 A tengerentúli konténeres áruforgalom lebonyolítási formái 

 Díjtétel képzés és költségek elszámolása a tengerentúli konténeres áruforgalom lebonyolí-

tásánál  

 A szárazföldi konténerforgalom lebonyolítási lehetőségei keleti irányban és Európa orszá-

gaiba 

25.  SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ISMERETEK GYAKORLAT TANTÁRGY 155 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, alapszakmai tantárgy 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Szállítmányozási ismeretek gyakorlati oktatásának célja, hogy a tanulók az elméletben tanul-

takat felhasználják esettanulmányok feldolgozásával, valamint konkrét szállítmányozási fel-

adatok üzemszerű bonyolításával. 

 

Témakörök 

 

Vasúti szállítmányozási gyakorlatok  

 Nemzetközi díjszabási rendszerek, kedvezmények, visszatérítések  

 Bérmentesítés, fuvardíj-elszámolás, vasúti határátmenetek 

 Vasúti fuvarozási okmányok, az okmányok kitöltése 

 

Közúti szállítmányozási feladatok 

 Gépkocsi megrendelése,  

 Fuvarokmányok kitöltése,  

 Fuvardíj elszámolása,  
 

Vízi szállítmányozási feladatok 

 Hajózási okmányok kitöltése,  

 Hajózási okmányok funkciói, típusai; 

 A tengeri hajóraklevél (b/l) átruházhatósága 

 A folyamhajózás okmányainak kitöltése 
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Légi szállítmányozási feladatok 

 Légi díjszabások kezelése 

 Légi díjszámítás 

 Fuvarozási okmányok kitöltése 
 

Kombinált szállítmányozási feladatok 

 Konténeres fuvarozás díjtételképzés 

 Költségek elszámolása a tengerentúli konténeres áruforgalom lebonyolításánál  

26.  LOGISZTIKA TANTÁRGY 217 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, alapszakmai tantárgy. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A logisztika tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a logisztika fo-

galmának jelentéseit, a vállalati logisztikai folyamatok elemeit és az ahhoz kapcsolódó felada-

tokat. Ismerjék meg a veszélyes árukra vonatkozó előírásokat és legyenek képesek együttmű-

ködni a hatósággal, szakemberekkel. Cél az is, hogy a tanulók megismerkedjenek a logisztikai 

területen jelentkező főbb költségekkel, azok egymásra hatásával, a jellemző beruházási költsé-

gekre tett hatásával és a logisztikai folyamatok által eredményezett kiszolgálási színvonal mé-

résével. 

 

Témakörök 

 

A logisztikai rendszer  

 A logisztikai rendszer 

 A vállalati logisztikai rendszerek strukturális megoldásai 

 Az ellátási lánc fogalma, szereplői, kapcsolatuk 

 A beszerzés és beszállító menedzsment 

 A szállítóértékelés célja, szerepe, eszközei 

 A beszerzési folyamat 

 A disztribúció, disztribúciós struktúrák és azok jellemzői 

 A disztribúció és az értékesítés kapcsolata 

 A kiszolgálási színvonal fogalma 

 A logisztikai információs rendszer 

 Az integrált vállalatirányítási rendszerek logisztikához kapcsolódó moduljai 

 Áruazonosító és nyomon követési rendszerek 

 City logisztika 

 Makro logisztika 
 

Vevő-szállító kapcsolatok 

 A szállítóértékelés célja, szerep eszközei 

 A szállító minősítés 

 Ajánlatértékelés 
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 Árajánlat tartalma, ajánlatadás szabályai 

 Kis értékű beszerzések kezelése 

 Megrendelés feladása 

 Az áruátvétel menete 

 Rendelésteljesítés feltételei 

 Rendelésfeladás illetve feldolgozás folyamata 

 Kiszolgálási színvonal mérése 

 Aftersale kapcsolatok 

 Reklamáció kezelése 

 Viszárukezelés 
 

Speciális kezelést igénylő termékek a logisztikában 

 A veszélyesáruk tulajdonságai 

 A veszélyes áruk kezelésének szabályai 

 A veszélyes áruk osztályozása 

 A veszélyes áruk jelölése 

 A veszélyes áruk csomagolása 

 A veszélyes áruk nyilvántartása 

 Az élelmiszerek kezelésének szabályai 

 Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 
 

Logisztikai kontrolling 

 A logisztikai és pénzügyi kontrolling fogalma 

 A logisztikai költségek és befolyásoló tényezők 

 A vállalat értékesítési csatornáit befolyásoló főbb mutatók 

 A készletértékelés elvei 

 Készletgazdálkodás főbb mutatói 

 Logisztikai normatívák mérése és elemzése 

 Kiszolgálási színvonal mutatói, mérésének módjai 

 Költséghatékonysági számítások 

 Jelentések készítése 

27.  LOGISZTIKAI TERVEZÉS GYAKORLAT TANTÁRGY 171 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, alapszakmai tantárgy. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A logisztikai tervezés és fejlesztés gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a Logisztika 

tárgyban megismert rendszerekben jelentkező tervezési feladatokat és az e feladatokhoz kap-

csolódó informatikai eszközöket a tanulók megismerjék. Legyenek képesek elvégezni terme-

léstervezési és készletelemzési számításokat. Megismerjék a Lean elveket és a minőségme-

nedzsment főbb elemeit. Legyenek képesek egyszerűbb fejlesztési feladatokhoz az eszközöket 

alkalmazni, adatot gyűjteni. 



63 

 

Témakörök 

 

Készletgazdálkodás gyakorlat 

 A készletek szerepe a logisztikai rendszerben 

 A készletek típusai 

 A biztonsági készletek szerepe 

 Készletmodellek 

 Készletgazdálkodás főbb mutatói és számításuk 

 A gazdaságos rendelési tételnagyság számítása 

 ABC elemzés 

 XYZ elemzés 
 

Termeléstervezés gyakorlat 

 A termeléstervezés rendszere, kapcsolódása más tervezési rendszerekhez 

 Kapcsolattartás a rendeléssel és az értékesítéssel 

 Aggregált terv 

 Anyagszükséglet tervezés, MRP 

 A tervezési, rendelési változások hatásai a tervben 

 Ütemezés 

 Termeléstervezés adatbázisai 
 

Lean, minőségmenedzsment gyakorlat 

 A Lean alapelvei, a Lean termelési rendszer 

 Folyamatfejlesztés 

 A minőség fogalma, a minőségtanúsítás módjai 

 Minőségbiztosítási rendszerek szerepe 

 Szavatosság, jótállás, termékfelelősség 

 TQM 

 Minőség és folyamatfejlesztési technikák 

28.  RAKTÁROZÁSI FOLYAMATOK TANTÁRGY 108 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A raktározás folyamatelemei tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók meg-

ismerjék a raktározási alapfeladatokat, legyenek tisztában az áru bevételezés és árukiadás sza-

bályaival, a különböző tárolási módok jellemzőivel, a megrendelések teljesítésének feladatai-

val. Szükséges, hogy ismerjék, és betartsák a raktározás szabályait. 

 

Témakörök 

 

A  folyamat modul rendszere  

 A raktározás szükségessége, feladatai,  
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 A raktárak fajtái, jellemzőik. 

 A raktározási modell. 

 A raktári áruérkeztetés, áruátvétel szabályai. 

 Mennyiségi, minőségi áruátvétel változatai. 

 Árutárolási módok és jellemzőik. 

 A térfogat-kihasználás jelentősége, összetevői. 

 Magastárolási rendszerek jellemzői. 

 Komissiózás, mint a raktározás kritikus folyamata 

 A komissiózás fajtái, részfolyamatai 

 Bizonylat nélküli komissiózási módszerek 

 Az expediálás feladatai 

 A csomagolás logisztikai szerepe, funkciói és megjelenési formái. 
 

A raktározás eszközrendszere 

 Az áruátvétel anyagmozgató és mérőeszközei. 

 A raktáron belüli árumozgatás eszközei. 

 Szakaszos és folyamatos működésű anyagmozgató gépek és jellemzőik. 

 Állványkiszolgáló targoncák és jellemzőik. 

 Állványkiszolgáló gépek, és alkalmazásuk feltételei. 

 Rakományrögzítő és csomagológépek. 

 Mérőeszközök használata, hitelesítés és kalibrálás. 
 

A raktárirányítási rendszer 

 A raktározás információinak fajtái, jellegzetességei. 

 Az információ-átvitel megoldásai. 

 Raktári állapotjelző információk. 

 Árumozgást jelző információk. 

 Az információ továbbítás eszközei. 

 Vezetékes és vezeték nélküli információs rendszerek. 

 Az áruáramlás és információáramlás integrációja            

 A raktár külső kapcsolatainak információi. 

 Az EDI informatikai rendszer. 

 A raktárirányítás feladatai. 

 A raktárirányítás, mint a vállalatirányítás alrendszere. 

 Nyomtatott bizonylatokkal történő raktárirányítás. 

 Számítógépes raktárirányítás hierarchikus rendszere. 

 A raktári folyamatok irányítási jellegzetességei. 

 A folyamatirányítás információs rendszere 
 

Raktári bizonylatolás 

 A szállítólevél feladata és tartalmi elemei. 

 Az áru bevételezési bizonylat tartalmi elemei  

 Az áruátadás-átvétel használati köre és a bizonylat tartalma. 
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 Áru kivételezési bizonylat tartalmi elemei. 

 Áru visszavételezési bizonylat tartalmi elemei. 

 Áruáttárolási bizonylat. 

 Árumozgások manuális és számítógépes bizonylatolása. 

 Készlet nyilvántartási bizonylatok. 

 Készletmozgások bizonylatai 

 Készletmozgások manuális és számítógépes bizonylatolása. 

 A leltározás menete és bizonylatai. 

 A leértékelés menete, szabályai és bizonylatai. 

 A selejtezés menete, szabályai és bizonylatai 

29.  SPECIÁLIS ÁRUK RAKTÁROZÁSA TANTÁRGY 36ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A speciális áruk raktározása tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék azokat a 

különleges követelményeket, amelyek a veszélyes áruk és az élelmiszerek kezelésével raktáro-

zásával kapcsolatosak. Mindkét árufajta az egészségvédelmi követelmények szempontjából 

igényel különleges bánásmódot. 

 

Témakörök 

Veszélyes áruk raktározása 

 A veszélyes áruk fogalma. 

 A veszélyes áruk tipikus tulajdonságai 

 Veszélyes áruk VCI osztályozása 

 Veszélyes áruk tulajdonságai és tulajdonságjelző szimbólumai. 

 A veszély jellegére utaló „H” mondatok. 

 Az óvintézkedésre utaló „P” mondatok 

 A biztonsági adatlap tartalma és szerepe 

 Az előzetes ellenőrzés. 

 Az áruátvétel és betárolási feltételek ellenőrzése 

 Részletes ellenőrzés és azonosítás 

 Raktárhely kijelölése és betárolás. 

 Az együttraktározási tilalom. 

 Komissiózási előírások. 

 Expediálás, szállításra való előkészítés és berakodás. 

 

Élelmiszerek raktározása 

 Az élelmiszer biztonság fogalma. 

 Az élelmiszer biztonság összetevői: 

 mikrobiológiai szempontból 
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 kémiai, vegyi anyagok jelenlétének szempontjából 

 fizikai szennyeződések távoltartásának szempontjából 

 A HACCP élelmiszer biztonsági rendszer 

 ISO 22 000 –es szabvány tartalma 

 Élelmiszer biztonság a raktározásban  

 Higiéniai követelmények 

 Klimatikus követelmények 

 Károsodások elleni védelem módszerei 

 A HACCP rendszer raktári kiépítésének összetevői, folyamata  

 Az MSz EN ISO 22000 rendszer követelményei és kiépítésének folyamata 

30.  RAKTÁROZÁS GYAKORLAT TANTÁRGY 90 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A raktározás gyakorlat tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók alkalmazási szinten sajátítsák 

el azokat a készségeket, amelyek a raktározási tevékenységek lebonyolításához szükségesek. 

Legyenek képesek nyilvántartásokat, a raktári árumozgásokhoz kapcsolódó bizonylatokat ke-

zelni. Ismerkedjek meg és gyakorolják a különböző komissiózási módok feladatait, végrehajtási 

szinten kezeljék a raktárirányítási programokat. 

 

Témakörök 

 

Raktározási folyamatok és eszközeik  

 Raktári anyagmozgató gépek fajtái. 

 Mérőeszközök fajtái. 

 Mérőeszközök hitelesítése, kalibrálása. 

 A raktározás balesetvédelmi előírásai. 

 A raktározás tűzvédelmi előírásai. 

 A raktározás környezetvédelmi előírásai, hulladék-kezelés. 

 A raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratai. 

 Tárolóeszközök ellenőrzési és karbantartási feladatai. 
 

Raktárirányítási gyakorlat 

 Raktárirányítási programok funkciói. 

 A raktárirányítás információs rendszere. 

 Az információátvitel eszközei és használatuk 

 A komplex számítógépes raktározás feladatai. 
 

Komissiózás a gyakorlatban 

 Megrendelések feldolgozása 

 Egylépcsős és kétlépcsős komissiózás 
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 Árukigyűjtési program összeállítása  

 Áruelőkészítés 

 A komissiózás bizonylatai és kezelésük. 

 Bizonylat nélküli komissiózás 

31. RAKTÁROZÁS SZEREPE AZ ELLÁTÁSI LÁNCBAN TANTÁRGY  36 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

A tantárgy tanításának célja 

A raktározás szerepe az ellátási láncban tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék 

a raktározás ellátási láncon belüli szerepét és szükségességét, amelyben alapvető változásokat 

hozott a logisztikai szemléletmód és követelményrendszer érvényesülése. Ez legjobban azzal 

érzékelhető, hogy az ellátási láncban integrálódnak az áruáramlási és információáramlási fo-

lyamatok, és amelyekben a raktározás csomóponti szerepet foglal el. 

 

Témakörök 

 

Az ellátási lánc jellemzői és a raktározás helye 

 Az ellátási lánc fogalma, jellemzői. 

 Készletezés, raktározás szükségessége 

 Raktártípusok az ellátási láncban. 

 A raktározás fejlődési tendenciái és jellemzőik. 

 

A raktározás technológiája és összetevői 

 A raktártechnológia fogalma, összetevői. 

 MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítás követelményei. 

 A veszélyes áruk tárolásának követelményei. 

 MSZ EN ISO 22000 élelmiszerbiztonság követelményei. 

 A TQM (teljes körű minőségmenedzsment) rendszer. 

 Lean menedzsment eszközrendszere a raktározásban 

 GS 1 azonosítási és árukövetési rendszer 

 A szervezeti és működési szabályzat. 

 Munkaköri leírások tartalma. 

 Napi programkészítés és ellenőrzés 

 A munkavédelem általános és speciális raktározási követelményei. 

 A tűzvédelem általános és speciális tűzvédelmi követelményei. 

 Környezetvédelmi és hulladékkezelési követelmények. 

 A leltározás, leértékelés, selejtezés előírásai, folyamata. 

 Tárolóeszközök vizsgálata és javítása. 

 Emelőgép biztonsági szabályzat. 

 Mérőeszközök használata, hitelesítése, kalibrálása 
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32. A RAKTÁR MŰKÖDTETÉSE ÉS MUTATÓSZÁMAI TANTÁRGY 36 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A raktározás működési mutatószámai tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék 

azokat a számszerűsíthető tényezőket, amelyekkel a raktár működése üzemtanilag és minősé-

gileg jellemezhető, és e működési paraméterek összehasonlítást tesznek lehetővé tervezett ér-

tékekkel, előző időszak mutatóival, valamint a versenytársak adataival. Ezen kívül alapot szol-

gáltatnak a következő időszak fejlesztési terveihez. 

 

Témakörök 

Üzemtani mutatók 

 A raktár statikus kapacitása. 

 A statikus kapacitás összetevői. 

 Egységrakomány képzés szerepe, eszközei 

 Tárolási módok és alkalmazási kritériumaik 

 A statikus kapacitás kihasználása. 

 A raktár dinamikus kapacitása. 

 A dinamikus kapacitás összetevői 

 Gépi kapacitások tervezése 

 Humán erőforrás szükséglet tervezése 

 Gépi és humán erőforrások napi feladatokhoz rendelése 

 A dinamikus kapacitás növelésének extenzív és intenzív lehetőségei. 

 A dinamikus kapacitás kihasználása. 

 

Minőségi mutatók 

 A vevőkiszolgálás mutatói 

 Az OEE mutató 

 Készletezési hatékonyság mutatói 

 

33.  RAKTÁRVEZETÉS GYAKORLAT TANTÁRGY 72 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A raktárvezetés gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy az elméleti tananyaghoz kapcsolódva 

a tanulók a gyakorlatban sajátítsák el a vezetői munka tennivalóit. A gyakorlati oktatáson belül 

kiemelt szerepet kap a raktárirányítással kapcsolatos ismeretek oktatása. 
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Témakörök 

 

Raktározási folyamatok gyakorlata 

 Az áruátvétel folyamata, mennyiség és minőség ellenőrzési módok 

 Tárolási módok és eszközrendszerük 

 Komissiózási módszerek 

 Az expediálás folyamata, kiszállítási egység képzés 

 Járműrakodás 
 

A raktárirányítás gyakorlata 

 Raktárirányítási módszerek a gyakorlatban 

 A raktárirányító szoftverek funkciói 

 Az irányítási és végrehajtási szint közötti kapcsolat 

 Az információ átvitel módszerei, eszközei 

 Raktárirányítás helye a vállalatirányítási hierarchiában 

34.  KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI TANTÁRGY 108 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A kommunikáció alapjai tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátít-

sák a kommunikáció különböző fajtáit, felismerjék azokat és annak megfelelően kezeljék. Le-

gyenek tisztában a kommunikáció fontosságával, az ügyfelekre gyakorolt hatásának jelentősé-

gével. Képessé kell tenni a tanulókat arra, hogy a kommunikáció helyes megválasztásával ha-

tékonyan végezzék munkájukat. 

 

Témakörök 

 

Kommunikáció folyamata, fajtái, etikett és protokoll szabályok 

 A kommunikáció fogalma, fajtái 

 A szóbeli és írásbeli kommunikáció típusai 

 A nonverbális kommunikáció 

 A konfliktusok és kezelési módjaik 

 A kommunikáció folyamata és fajtái 

 A kommunikáció etikai és protokollszabályai 

 Az elektronikus kapcsolattartás alapvető szabályai (netikett) 

 

Nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok, konfliktuskezelés 

 Írásbeli és szóbeli kommunikációjában fokozottan ügyel a nyelvhelyességi és 

nyelvhasználati szabályok betartására 

 Olvasott szakmai szöveg megértése 

 Hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése 
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 A helyes beszéd technikája 

 Szóbeli megnyilvánulás (a szakmai beszéd) 

 Szabályelemzés, szabálykövető magatartás  

 A nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok 

35.  ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ GYAKORLAT TANTÁRGY 72 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Üzleti kommunikáció gyakorlat célja, a hallgatók felkészítése a saját és a vállalat érdekeinek 

érvényesítésére, ehhez szükséges alapfogalmak és alapkészségek megtanítása, a sikeres tárgya-

lás "kellékeinek" megismertetése, alkalmazásának gyakoroltatása. 

 

Témakörök 

 

Üzleti nyelvi kultúra gyakorlat 

 Az üzleti kommunikáció gyakorlati fajtái 

 Üzleti nyelvi kultúra 

 Kommunikáció fogalma, fajtái, típusai és elhárításuk módjai 

 A tárgyalás előkészítése és lebonyolítása 

 Tárgyalástechnika 

 A kommunikációs zavarok fajtái 

 Tömegkommunikáció jellegzetességei 
 

Üzleti magatartás, társalgási protokollgyakorlat 

 Az üzleti magatartás és protokoll előírásai 

 Az üzleti etikett szabályai 

 Viselkedéskultúra alapszabályai 

 Kommunikációs különbségek típusai, fajtái, jellegzetességei 

 Telefonos kapcsolattartás 
 

A viselkedéskultúra szabályai gyakorlat 

 A viselkedéskultúra alapszabályai 

 Az üzleti magatartás és protokoll előírásai 

 Az irodai munka etikai szabályai 

 A munkahelyi kapcsolatok (felettessel, munkatársakkal, ügyfelekkel) (ögy) 

 A munkahelyi viselkedés alapnormái 

 A munkahelyi konfliktusok és kezelési módjaik 

 Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok kezelésének módjai 

 A személyiségfejlesztés lehetőségei 

 Álláskeresési technikák 
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36.  VEZETÉSI, JOGI, GAZDASÁGI ÉS MARKETING ELMÉLETI ISMERETEK TAN-

TÁRGY  93 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Vezetési ismeretek tanításának célja az, hogy a szakképzés után vezető beosztásba kerülő 

tanulók megismerjék azokat az általános követelményeket, amelyeknek, mint vezető meg kell 

felelniük, a vezetési stílusokat, a beosztott dolgozókkal való kapcsolat viselkedésformáit, telje-

sítményük értékelésének módjait, valamint motiválásuk módszereit 

A Jogi ismeretek tanításának célja, hogy egyrészt a tanulók megismerjék a jogi alapfogalma-

kat, általános alapismereteket szerezzenek a jogalkotás hierarchiájáról, másrészt, hogy megis-

merjék a vállalkozások gazdálkodásának jogszabályi hátterét, valamint a szerződéskötéshez 

kapcsolódó alapvető jogi szabályozást. 

A Gazdasági ismeretek oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák a gazdasági 

alapfogalmakat, megértsék a gazdaság működési mechanizmusát. Ismerjék a piaci folyamato-

kat, azok törvényszerűségeit. Legyenek tisztában a pénz funkcióival és a pénzforgalom fajtáival 

valamint a vállalkozási alapismeretekkel. 

A Marketing ismeretek oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az ismere-

teket, amelyek segítségével a tanulók képesek a marketing gazdasági szerepének, helyzetének 

meghatározására. Ismertesse meg a tanulókkal a marketing feladatait, eszközeit, helyét és célját 

a vállalkozás piaci működése során. Tudatosítsa a tanulókban a marketing szerepét. A tanulók 

részletesen foglalkozzanak a marketingkommunikáció fogalmával, jelentőségével, a marketin-

gen belül elfoglalt helyével, a kommunikáció közvetlen, közvetett eszközeivel. 

 

Témakörök 

Vezetési ismertek 

 A vezetés gazdasági és társadalmi funkciója 

 A munkaszervezés technikája 

 Humán (emberközpontú) vezetéselmélet 

 Motivációs irányzatok 

 Beosztottak teljesítményének értékelése 

 A vezetővel szemben támasztott követelmények 

 Vezetői tulajdonságok, adottságok, képességek 

 Vezetői típusok 

 Vezetői motiváltság 

 Vezetői értékek 

 Vezetés és szervezés összefüggései 

 A gazdasági rendszerek szervezete 

 A szervezési folyamat 

 A szervezés módszerei 

  



72 

 

 

Jogi ismeretek 

 A jogszabályok hierarchiája 

 Magyarország Alaptörvénye 

 A polgári jog (PTK) 

 A Ptk. szerkezete 

 A jogi személy fogalma 

 Gazdasági társaságok 

 A polgári jogviszony fogalma, fajai 

 Tulajdonjogviszony 

 Kötelemi jog 

 Kártérítési felelősség 

 Szerződések, a szerződési jog alapelvei 

 A szerződések létrejötte 

 Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai 

 Semmisség és megtámadhatóság 

 A szerződésszegés általános szabályai 

 Termékszavatosság, jótállás 

 Az adásvételi szerződés 

 A vállalkozási szerződés 

 A fuvarozási szerződés 

 A megbízási szerződés 

 A szállítmányozási szerződés 

 A bérbeadási szerződés 

 A biztosítási szerződés 
 

Gazdasági ismeretek 

 A szükséglet fogalma, csoportosítása, rangsorolása 

 A makrogazdaság szereplői és a makrogazdasági körforgás 

 A nemzetgazdaság ágazati szerkezete 

 Az állami beavatkozás oka, célja, eszközei 

 Makrogazdasági mutatók értelmezése, számításuk 

 Főbb gazdasági szereplők jellemzése, helyük a gazdálkodási folyamatban 

 A fogyasztó, mint a gazdaság egyik kulcsszereplője 

 A globalizáció fogalma 

 A piac 

 A piac fogalma, típusai, a piaci szereplők meghatározása 

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

 A piaci formák és jellemzőik 

 A vállalkozás piaci helyzetének, döntéseinek szerepe az árbevétel alakulásában 

 A fedezeti pont jelentősége a vállalkozási döntésekben 

 A tisztességes piaci magatartás és verseny védelmének állami eszközei és a ver-

senyszabályozás 
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 A vállalkozás 

 A vállalkozások fogalma és céljai 

 A vállalkozás alapításának, működésének külső és belső feltételei, érintettjei 

 Vállalkozások csoportosítása különböző szempontokalapján 

 Vállalkozási formák jellemzése 

 Vállalkozások finanszírozási forrásai: saját forrás, idegen forrás 

 A kereskedelmi bankok finanszírozással kapcsolatos feladatai 

 Folyószámla hitelek; Rövid, közép- és hosszú lejáratú bankhitelek 

 Hitelezéssel kapcsolatos alapfogalmak (kamat, futamidő, fedezet, jelzálog, saját-

erő) 

 Vállalkozások adófizetési kötelezettségei 
 

Marketing ismeretek 

 A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási területei 

 A marketing fejlődési szakaszai 

 A marketing jellemző tendenciái napjainkban 

 A marketing sajátosságai a kereskedelemben és a szolgáltatásban 

 Marketing stratégiák típusai és megvalósításának elvei 

 A fogyasztói magatartás modellje 

 A vásárlói magatartást befolyásoló tényezők 

 Vásárlói magatartás megfigyelése 

 Vásárlói típusok jellemzői 

 Vásárlói típusok megfigyelése 

 Szervezeti vásárlói magatartás 

 Célpiaci marketing lényege, kialakulása 

 Piacszegmentálás lényege, ismérvei 

 Célpiac-választás 

 Pozicionálás 

 Szervezeti vásárlók piac-szegmentációja 

 A marketing és piackutatás kapcsolata 

 A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, folyamata, mód-

szerei 

 Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése 

 Kutatási terv, kutatási jelentés 

 Kérdéstípusok 

 Kérdőívszerkesztés 

 Primer piackutatási módszerek 

 Szekunder piackutatási módszerek 

 Termékpolitika és termékfejlesztés 

 A termék piaci életgörbéje és az egyes szakaszok jellemzői 

 Árpolitika, ár stratégia és ár taktika fogalma, lényege 

 Ár fogalma, szerepe, ár képzési rendszerek 
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 Ár differenciálás, ár diszkrimináció 

 A fogyasztói ár elfogadást és árérzékenységet befolyásoló tényezők 

 Értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása 

 Marketing kommunikáció 

 Kommunikációs politika fogalma, jelentősége 

 A kommunikáció fogalma, fajtái 

 A kommunikációs folyamat 

 Marketingkommunikáció eszközrendszere 

 A marketingkommunikáció lényege, a kommunikációs mix elemei 

 Reklám fogalma, szerepe, fajtái 

 Reklámeszközök fogalma, fajtái 

 Eladásösztönzés fogalma, funkciói 

 Direkt marketing 

 PR fogalma, jellemzői, területei 

 Belső PR 

 Külső PR 

 Szponzorálás 

 Image lényege, fajtái 

 Arculat fogalma, arculatot befolyásoló tényezők 

 Arculat formai és tartalmi elemei 

 Arculattervezés (vállalat, honlap) 

 Internet szerepe, a vállalati honlap 

37.  MARKETING GYAKORLAT TANTÁRGY 31 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

A tantárgy tanításának célja 

A marketing gyakorlat célja, hogy tanulók a marketing alapjainak elméleti áttekintését köve-

tően lehetőséget kapjanak a tanultak gyakorlati alkalmazására, ismereteik elmélyítésére. A tan-

tárgy koncentráltan foglalkozik a piackutatás, a kérdőívkészítés és a marketingkommunikáció 

eszközeinek valóságos, illetve szimulációs környezetben történő gyakorlásával. 

A marketing, vezetés, szervezés gyakorlat tantárgy célja, hogy tanulók a marketing alapjainak 

elméleti áttekintését követően lehetőséget kapjanak a tanultak gyakorlati alkalmazására, isme-

reteik elmélyítésére. A tantárgy koncentráltan foglalkozik a piackutatás, a kérdőívkészítés és a 

marketingkommunikáció eszközeinek valóságos, illetve szimulációs környezetben történő gya-

korlásával.  

Témakörök 

 

Marketing stratégia, piackutatás gyakorlat 

 Piackutatási terv készítése 

 Kérdőívkészítés 

 Megadott szempontok szerinti piackutatás a gyakorlóhelyen 
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 Megadott szempontok szerinti piackutatás utcán 

 Adatfeldolgozás 

 Prezentáció 

 Termékek/szolgáltatások marketingstratégiájának elemzése 

 Egy elképzelt termék/szolgáltatás piaci bevezetésének megtervezése 
 

Reklám és PR gyakorlat 

 Reklámeszközök és reklámtípusok 

 PR-eszközök 

 Egy elképzelt cég PR és arculati tervének elkészítése 

 Egy elképzelt termék/szolgáltatás reklám és eladás ösztönzési tervének elkészítése 

 A témakör részletes kifejtése 
 

38. VEZETÉS, SZERVEZÉS GYAKORLAT TANTÁRGY 31 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A vezetés, szervezés gyakorlati tantárgyának célja, a témakörben tanult elméleti módszerek 

gyakorlatba való átültetése, azon fontos vezetési, szervezési tevékenységek gyakorlása, ame-

lyek a vezető feladatait képezik 

Témakörök 

Vezetési feladatok gyakorlat 

 Stratégiai és operatív tervezés. 

 Működési szabályzat készítése 

 Munkaköri leírás készítése. 

 Teljesítménymérés és értékelés 

 Motivációs formák kidolgozása 

 Konfliktuskezelés. 

 Csoportalakítás  

 Brain - Storming, mint csoportos alkotótechnika 

 A témakör részletes kifejtése 

 

Szervezési feladatok gyakorlata 

 Szervezetkialakítás 

 Projekttervezés 

 Hálótervezés 

 Gantt diagram 

 Kaizen tevékenység szervezése 
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39.  ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

10. évfolyamot követően 140 óra 

11. évfolyamot követően 140 óra 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek keret-

ében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a ta-

nulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma 

 

Közlekedés üzemvitel 

 A tárgyban oktatott ismeretekben meghatározott feladatok közül az egyes közlekedési alága-

zatok (vasút, közút, vízi) fuvarfeladatainak szervezésében, és lebonyolításában való részvétel, 

amely magában foglalja a járműállomány tulajdonságainak megismerését, a fuvarfeladatok ve-

zénylését, a fuvarozással kapcsolatos okmányok kitöltését, kezelését, a tarifa számítások gya-

korlását, valamint a fuvarfeladat teljesítésének ellenőrzését. 

Raktározás 

A szakmai gyakorlaton a raktározási folyamatok és irányításuk tanulmányozása, valamint a fo-

lyamatokban való felügyelettel történő részvétel valósul meg. A hallgatóknak meg kell ismerni 

a raktári gépek és eszközök használatának jellegzetességeit, felhasználásuk szabályait. Részt 

vesznek az áruátvétel tevékenységeiben megismerve az áruazonosítás fajtáit, a dokumentációk 

kezelését. 

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma 

Folytatódik a raktározási folyamatok tanulmányozása. A hallgatók felügyelettel vesznek részt 

a megrendelések teljesítésének folyamatában a külső rendelési dokumentációk feldolgozásától 

a komissiózás lebonyolításában, valamint az árukiszállítás raktári előkészítésében. Fontos fel-

adat a gyakorlati helyen alkalmazott raktárirányítási rendszer működésének megismerése és 

gyakorlása mind az irányítási, mind a végrehajtási szinten. 

Ugyanakkor a szakmai gyakorlat alatt a „Munkahelyi kommunikáció” tantárgyban oktatott el-

méleti ismertek alapján a hallgatók tanulmányozzák a vállalaton belüli, és az ügyfelekkel tör-

ténő külső kommunikáció verbális és non verbális gyakorlati elemeit, és megfigyeléseiről kri-

tikai elemzést készítenek, amely összehasonlítja az elméleti ismereteket a gyakorlattal. 
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3.1.6. HELYI TANTERV - ÓRATERV LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI 

ÜGYINTÉZŐ  

 

Szakmai tárgyak 9. 10. 11. 12. 13. 

Gazdasági és jogi alapismeretek 1     

Ügyviteli gyakorlatok 0,5     

Pénzügyi alapismeretek   1    

Adózási alapismeretek   0,5    

Közlekedési alapfogalmak 3     

Közlekedés technikája  4    

Közlekedés üzemvitel gyakorlat  1,5    

A raktározási folyamatok 3     

Speciális áruk raktározása 1     

Raktározás gyakorlat 2,5     

A raktározás szerepe az ellátási láncban  1    

Raktár működtetése és mutatószámai  1    

Raktárvezetés gyakorlat  2    

Kommunikáció alapjai   3   

Üzleti kommunikáció gyakorlat   2   

Vezetési, jogi, gazdasági, marketing elméleti is-

meretek 
   2  

Marketing gyakorlat    1  

Vezetés, szervezés gyakorlat    1  

Általános statisztika M   0,5   

Számviteli alapismeretek M   1   

Vállalkozásfinanszírozás M    1  

Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat M    1  

Adózás M    1  

Elektronikus adóbevallás gyakorlata M    1,5  

Gazdálkodási ismeretek M  1    

Jogi-, adójogi szabályozás keretei M   1   

Jogi-, adójogi gyakorlat M   0,5   

Vámtarifa és áruosztályozás M   1   

Áruosztályozás gyakorlata M   0,5   

Vámjogi szabályozás M   1   

Vámjogi gyakorlat M   1   

Kiegészítő szakmai ismeretek K   2 2  

Kiegészítő közlekedésföldrajzi ismeretek K   1   
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Kiegészítő szakmai számítások K   1 2  

Kiegészítő ágazati szakmai idegen nyelv K   2,5 0,5  

Foglalkoztatás II.     0,5 

Foglalkoztatás I.     2 

Általános szállítmányozási ismeretek     4 

Ágazati szállítmányozási ismeretek     7 

Szállítmányozási ismeretek gyakorlat     5 

Logisztika     7 

Logisztikai tervezés gyakorlat     5,5 

M – mellék szakképesítés tantárgyai 

K – mellék-szakképesítést nem választó tanulók kiegészítő tantárgyai 

 

9. évfolyam 

I. Gazdasági és jogi alapismeretek 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

Mikrogazdasági alapok 2 

A fogyasztói magatartás és a kereslet 3 

A vállalat termelői magatartása és a kínálat 3 

A vállalkozások alapítása, működése 4 

A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai 4 

A nemzetgazdaság ágazati rendszere 4 

Marketing és áru-kódrendszer 8 

Jogi alapismeretek 2 

Tulajdonjog 3 

A kötelmi jog 3 

Összesen: 36 

II. Ügyviteli gyakorlatok 

Heti óraszám: 0,5 óra Éves óraszám: 0,5x 36 = 16 ó   

Témakör Óraszám 

Munkavédelmi alapismeretek 1 

Levelezés és iratkezelés 2 

Tízujjas vakírás 8 

Szövegformázás 2 

Üzleti kommunikáció 1 
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Információ-kommunikáció technológia 1 

Munkavédelmi alapismeretek 1 

Összesen: 16 

 

III. Közlekedési alapfogalmak 

 

Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 3 x 36 = 108ó   

Témakör Óraszám 

Közlekedéstörténet 18 

Közlekedési alapfogalmak 20 

Közlekedési földrajz 44 

Egységrakomány-képzés, kombinált szállítás 26 

Összesen: 108 

 

IV. A raktározási folyamatok 

 

Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 3 x 36 = 108ó   

Témakör Óraszám 

A folyamat modul rendszere 52  

A raktározás eszközrendszere  6 

A raktárirányítási rendszer 18  

A raktári bizonylatolás  32 

Összesen: 108 

 

V. Speciális áruk raktározása 

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 36 = 36ó  

Témakör Óraszám 

Veszélyes áruk raktározása 18 

Élelmiszerek raktározása 18 

Összesen: 36 

 

VI. Raktározási gyakorlat 

 

Heti óraszám: 2,5 óra Éves óraszám: 2,5x36 = 90 ó  TZ dolgozat / tanév: 2 db 

Témakör Óraszám 

Raktári folyamatok és eszközök 30 

Raktárirányítás gyakorlat 24 

Komissiózás gyakorlat 36 

Összesen: 90 

 



80 

 

10. évfolyam 
 

I. Pénzügyi alapismeretek  

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

Pénzügyi szektor alapvetései 2 

Pénzügyi intézményrendszer 4 

A pénzforgalom 4 

A pénz időértéke 4 

Valuta, deviza-árfolyama 2 

A pénzügyi piac és termékei 10 

Értékpapírok értékelése 6 

Biztosítási alapismeretek 2 

Pénzügyi szektor alapvetései 2 

Összesen: 36 
 

II. Adózási alapismeretek  

  

Heti óraszám: 0,5 óra Éves óraszám: 0,5x36 = 18 ó   

Témakör Óraszám 

Az államháztartás rendszere 2 

Adózási alapfogalmak 2 

Kiemelt adónemek 14 

Összesen: 18 
 

 

III. Gazdálkodási ismeretek [M] 

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

Gazdálkodás a befektetett eszközökkel 8 

Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer 10 

Munkaerő és bérgazdálkodás 8 

Gazdálkodás, gazdaságosság 6 

A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája 2 

A vállalkozás válsága 2 

Összesen: 36 
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IV. Közlekedés technikája 
 

Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 4 x 36 = 144ó   

Témakör Óraszám 

A közúti, városi közlekedés technikája 48 

A vasúti közlekedés technikája 46 

A vízi közlekedés technikája 20 

A légi közlekedés technikája, repülőterek 18 

A csővezetékes szállítás 12 

Összesen: 144 

 

V. Közlekedés üzemvitel gyakorlat 
 

Heti óraszám: 1,5 óra Éves óraszám: 1,5x36 = 54 ó   

Témakör Óraszám 

A vasúti közlekedés üzemvitele 22 

A közúti és városi közlekedés üzemvitele 22 

A vízi közlekedés üzemvitele 10 

Összesen: 54 

 

VI. A raktározás szerepe az ellátási láncban 
 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 3 x 36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

Az ellátási lánc jellemzői és a raktározás helye 18 

A raktározás technológiája és összetevői 18 

Összesen: 36 

 

VII. Raktár működtetése és mutatószámai 

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 3 x 36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

Üzemtani mutatók 18 

Minőségi mutatók 18 

Összesen: 36 

 

 

VIII. Raktárvezetés gyakorlat 

 

 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 3 x 36 = 72 ó   

Témakör Óraszám 

Raktározási folyamatok gyakorlat 64 
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Raktárirányítás gyakorlat 8 

Összesen: 72 

 

11. évfolyam 
 

I. Általános statisztika [M] 
 

Heti óraszám: 0,5 óra Éves óraszám: 0,5 x36 = 18ó   

Témakör Óraszám 

A statisztika alapfogalmai 2 

Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei 6 

Fő átlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása 4 

Az érték-, ár-, és volumenindex 5 

A grafikus ábrázolás 1 

Összesen: 18 

 

II. Számviteli alapismeretek [M] 
 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

A számviteli törvény 2 

A vállalkozás vagyona 5 

A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret 5 

 Tárgyi eszközök elszámolása 4 

A vásárolt készletek elszámolása 6 

A jövedelem elszámolása 4 

A saját termelésű készletek elszámolása 4 

Termékértékesítés elszámolása, az eredmény megállapítása 6 

Összesen: 36 

 

III. Jogi-, adójogi-, szabályozás keretei [M] 
 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

Közigazgatási alapismeretek 15 

Adójogi alapismeretek 21 

Összesen: 36 

 

IV. Jogi-, adójogi gyakorlat [M] 
 

Heti óraszám: 0,5 óra Éves óraszám: 0,5x36 =18 ó   

Témakör Óraszám 

Ügyintézés a közigazgatásban 7 
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Ügyintézés az adóigazgatásban 11 

Összesen: 18 

 

V. Vámtarifa és áruosztályozás [M]  

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

Vámtarifák kialakulása 3 

Kombinált Nomenklatúra szerkezete 5 

Áruosztályozási szabályok 21 

Az áruosztályozás informatikai támogatása 4 

Mintavétel szabályai 3 

Összesen: 36 
 

 

VI. Áruosztályozás gyakorlata [M]  

 

Heti óraszám: 0,5 óra Éves óraszám: 0,5 x 36= 18   

Témakör Óraszám 

TARIC rendszer használata 15 

Mintavétel az árubesorolás érdekében 3 

Összesen: 18 

 

 

VII. Vámjogi szabályozás [M] 

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

Általános Vámjogi rendelkezések 4 

Az áruk származása 8 

Vámérték 8 

Termékimportot érintő fizetési kötelezettségek 8 

Vámeljárások szabályai 8 

Összesen: 36 

 

VIII. Vámjogi gyakorlat [M]  

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

Vámtartozás 18 

Vámeljárások folyamata 18 

Összesen: 36 
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IX. Kommunikáció alapjai 

 

Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 3 x 36 = 108 ó   

Témakör Óraszám 

Kommunikáció folyamata, fajtái, etikett és protokoll 54 

Nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei 54 

Összesen: 108 
 

X. Üzleti kommunikáció gyakorlat 
 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x 36 = 72 ó   

Témakör Óraszám 

Üzleti nyelvi kultúra 18 

Üzleti magatartás, társalgási protokoll 36 

A viselkedéskultúra szabályai 18 

Összesen: 72 

 

XI.. Kiegészítő szakmai ismeretek I. – közlekedési ismeretek [K] 
 

Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 3 x 36 = 108 ó   

Témakör Óraszám 

A közúti közlekedés 29 

A városi közlekedés 26 

A vasúti közlekedés 27 

Közlekedés marketing 6 

Vízi közlekedés 10 

Légi közlekedés 10 

Összesen: 108 
 

 

XII. Kiegészítő közlekedésföldrajzi ismeretek [K] 
 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

A közúti közlekedés földrajza 12 

A vasúti közlekedés földrajza 12 

A vezetékes szállítás földrajza 3 

A vízi közlekedés földrajza 6 

A légi közlekedés földrajza 3 

Összesen: 36 
 

t 
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XIII. Kiegészítő ágazati szakmai idegen nyelv (angol) 

 

Heti óraszám: 2,5 óra Éves óraszám: 2,5x36 = 90 ó  

Témakör Óraszám 

Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása 15 

Logisztikai és szállítmányozási szókincs 15 

Szóbeli kommunikáció 20 

Hallott szöveg értelmezése 20 

Írásbeli üzleti kommunikáció 20 

Összesen: 90 

 

 

12. évfolyam 
 

I. Vállalkozásfinanszírozás [M] 

  

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x31 = 31 ó   

Témakör Óraszám 

A vállalkozások pénzügyi döntései 1 

A beruházások értékelése 10 

A forgóeszközellátás 10 

 A finanszírozás gyakorlata 7 

A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése 3 

Összesen: 31 

 

II. Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat [M] 

  

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x31 = 31 ó   

Témakör Óraszám 

A beruházások értékelése 12 

A forgóeszközszükséglet megállapítása 10 

 A finanszírozás gyakorlata 6 

Pénzügyi teljesítmények mérése 3 

Összesen: 31 

 

 

III. Adózás [M] 

  

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x31 = 31 ó   

Témakör Óraszám 

Az adózás rendje 1 

Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok 10 
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Egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái 5 

 Társaságok jövedelemadózása 3 

Általános forgalmi adó 6 

Helyi adók 4 

Gépjárműadó és cégautóadó 2 

Összesen: 31 

 

IV. Elektronikus adóbevallás gyakorlata [M] 

  

Heti óraszám: 1,5 óra Éves óraszám: 1,5 x31 = 46 ó   

Témakör Óraszám 

Gyakorlati előkészítés 4 

Elektronikus bevallás gyakorlata 38 

A bevallások ellenőrzése 4 

Összesen: 46 

 

V. Vezetési, jogi, gazdasági és marketing elméleti ismeretek 

 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x 31 = 62 ó   

Témakör Óraszám 

Vezetési ismertek 20 

Jogi ismeretek 11 

Gazdasági ismeretek 11 

Marketing ismeretek 20 

Összesen: 62 

 

VI. Marketing gyakorlat 

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 31 = 31 ó   

Témakör Óraszám 

Marketing stratégia, piackutatás  16 

Reklám és PR  15 

Összesen: 31 

 

VII. Vezetés, szervezés gyakorlat 

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 31 = 31 ó   

Témakör Óraszám 

Vezetői feladatok 16 

Szervezési feladatok  15 

Összesen: 31 
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VIII. Kiegészítő szakmai ismeretek II. [K] 

 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x 31 = 62 ó   

Témakör Óraszám 

A közúti közlekedés 17 

A városi közlekedés 15 

Közlekedésstatisztika 10 

A közlekedés teljesítményei, üzemi mutatószámai 10 

 A közlekedés kapacitása, teljesítőképessége 10 

Összesen: 62 
 

 

IX. Kiegészítő szakmai számítások II. [K] 

 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x 31 = 62 ó   

Témakör Óraszám 

Motorok paramétereinek a számításai 10 

Járművekre ható menetellenállás, menetdinamika 10 

Járművek szállítási kapacitásának meghatározása 18 

Üzemtani számítások a közlekedésben 16 

Statisztikai számítások a közlekedésben 8 

Összesen: 62 
 

 

 

X. Kiegészítő ágazati szakmai idegen nyelv [K] 

 

Heti óraszám: 0,5 óra Éves óraszám: 0,5x31 = 16 ó   

Témakör Óraszám 

Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása 4 óra 

Logisztikai és szállítmányozási szókincs 3 óra 

Szóbeli kommunikáció 3 óra 

Hallott szöveg értelmezése 4 óra 

Írásbeli üzleti kommunikáció 4 óra 

Összesen: 18 
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13. évfolyam 
 

I. Foglalkoztatás II. 

  

Heti óraszám: 0,5 óra Éves óraszám: 0,5 x31 = 15,5 ó ~ 16 ó  

Témakör Óraszám 

Munkajogi alapismeretek 4 

Munkaviszony létesítése 4 

Álláskeresés 4 

Munkanélküliség 4 

Összesen: 16 

 

 

 

II. Foglalkoztatás I. 

  

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x31 = 62 ó   

Témakör Óraszám 

Nyelvtani rendszerezés 1 7 

Nyelvtani rendszerezés 2 7 

Nyelvi készségfejlesztés 24 

Munkavállalói szókincs 24 

Összesen: 62 

 

III. Általános szállítmányozási ismeretek I. 

  

Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 4 x31 = 124 ó   

Témakör Óraszám 

Szállítmányozási alapismeretek 62 

Külkereskedelmi- és vámismeretek 44 

Szállítmányozási földrajz 18 

Összesen: 124 

 

IV. Ágazati szállítmányozási ismeretek 

  

Heti óraszám: 7 óra Éves óraszám: 7 x31 = 217 ó   

Témakör Óraszám 

Szállítmányozási alapismeretek 124 

Külkereskedelmi- és vámismeretek 93 
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Összesen: 217 

V. Szállítmányozási ismeretek gyakorlat 

 

Heti óraszám: 5 óra Éves óraszám: 5 x31 = 155 ó   

Témakör Óraszám 

Vasúti szállítmányozási gyakorlatok 31 

Közúti szállítmányozási feladatok 31 

Vízi szállítmányozási feladatok 31 

Légi szállítmányozási feladatok 31 

Kombinált szállítmányozási feladatok 31 

Összesen: 155 

 

VI. Logisztika  

 

Heti óraszám: 7 óra Éves óraszám: 7 x31 = 217 ó   

Témakör Óraszám 

A logisztikai rendszer 62 

Vevő-szállító kapcsolatok 62 

Speciális kezelést igénylő termékek a logisztikában 31 

Logisztikai kontrolling 62 

Összesen: 217 

 

VII. Logisztikai tervezés gyakorlat 

 

Heti óraszám: 5,5 óra Éves óraszám: 5,5 x31 = 170,5 ó ~ 171 ó  

Témakör Óraszám 

Készletgazdálkodás gyakorlat 62 

Termeléstervezés gyakorlat 62 

Lean, minőségmenedzsment gyakorlat 47 

Összesen: 171 

Szabad sáv:  

A SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV [2016] a XL. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 

és LOGISZTIKA ágazathoz tartozó 54 841 11 LOGISZTIKAI és SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI 

ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (az 51 344 03 VÁMÜGYINTÉZŐ mellék-szakképesí-

téssel) tartozó képzéshez a mellékszakképesítést nem választók esetében engedélyez változást. 
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3.1.7.  KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 

Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek ágazaton belüli speciali-

záció szakmai érettségi vizsga részei: 

 

I. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsga időtartama: 120 perc. 

Tesztjellegű és rövid szöveges választ igénylő feladatok: 

 Tesztfeladatok és rövid választ igénylő feladatok 40 pont 

 Hosszabb választ igénylő feladatok – 60 pont 

Összes pontszám: 100 pont. 

 

II. Szóbeli érettségi vizsgatevékenység 

A tételek a közlekedési ismeretek, közlekedési földrajz, közlekedés-üzemvitel és jogi, gazda-

sági, vállalkozási és marketing ismeretek témaköreiből kerülnek kijelölésre a részletes köve-

telmények alapján. 

 

A vizsgafeladat értékelési aránya 50 pont, amelyből a vizsgázónak minimum 12%-t teljesíte-

nie kell. A szakmai érettségi vizsga minimum szintje a 25%.  

 

Az érettségi bizonyítványban a szakmai érettségi vizsga teljesítése alapján FEOR számmal 

megjelölt munkakör betöltésére jogosultsággal rendelkező bejegyzést tesz a vizsgaszervező 

képző intézmény.  

KOMPLEX SZAKMAI ZÁRÓVIZSGA 

A 13-ik évfolyam végén a képzés komplex szakmai vizsgával zárul. A komplex szakmai vizsga 

vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai 

 

I. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai és Szállítmányozási tevékenység. A vizsga témakö-

rei, amelyek aránya közel azonos.  

1.1. Logisztikai ismeretek 

1.2. Külkereskedelmi ismeretek 

1.3. Okmánykezelés 

1.4. Szakmai idegen nyelv alkalmazása 

1.5. Szállításra előkészítés – egységrakomány képzés 

1.6. Ellátási logisztika 

1.7. Termelési logisztika 

1.8. Elosztási logisztika 

 

Ezen belül tartalmazza a szakképzettséghez kapcsolódó szakszámításokat és ismereteket. A 

vizsgafeladat időtartama: 180 perc, a vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % 
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II. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok. A vizsgafeladat ismertetése: A 

vizsgázó a „Közlekedés-szállítási alapok” követelménymodul témaköreiből összeállított komp-

lex feladatot old meg számítógépen vagy számítógép használata mellett.  

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc, a vizsga feladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Adott szállítmányozási feladat végrehajtásának tervezése, 

költségek elszámolása, alapvető logisztikai tevékenységek. A vizsgafeladat ismertetése: A vizs-

gázó megtervezi egy adott szállítmányozási feladat megoldását. A feladat megoldásánál a tanult 

módszerek alapján meghatározza a fuvardíjat, gazdaságossági számításokat végez, és kiegé-

szítő logisztikai feladatokat ismertet. A vizsgafeladat időtartama: 180 p, vizsgafeladat értékelési 

súlyaránya: 20 % 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Adott raktározási tevékenység feladatainak és végrehajtásá-

nak tervezése, költségek elszámolása, alapvető raktározási tevékenységek ismerete. 

A raktározási tevékenységgel kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi és jogszabályi ismeretek-

kel kapcsolatos feladatok megoldása, interaktív tevékenységgel. 

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése:  

Logisztikai, ezen belül ellátás, termelés és elosztási logisztikai tevékenység feladatai. A vizs-

gafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a  

Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartal-

mazza.  

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok. A vizsgafeladat ismertetése: A 

szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a Szakmai követelmények 

fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.  

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Raktárvezető és raktáros feladatai, raktározási ismertetek. 

Gépek eszközök, berendezések kezelésének ismeretei, raktározással kapcsolatos jogszabályok 

és rendelkezések ismeretei. 
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3.2. SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS 2018 KERETTANTERV SZE-

RINT- LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYIN-

TÉZŐ  

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (OKJ 54 841 11) 

Mellék-szakképesítés: Pénzügyi ügyintéző (51 344 04) 

Mellék-szakképesítés: Vámügyintéző (51 344 03) 

3.2.1. A SZAKKÉPZÉS JOGI HÁTTERE 

A szakképzési kerettanterv 

1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

2. a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

3. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának el-

járásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

4. az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

5. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizs-

gakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM-rendelet Hatályon kívül he-

lyezte: 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 161. §. Hatálytalan: 2020. II. 15-től. 

  

6. Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI-rendelet Hatályon kívül he-

lyezte: 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 4. §. Hatálytalan: 2016. IX. 16-án 18 órá-

tól. Lásd: 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet 3. § (2). 

7. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 217/2012. 

(VIII. 9.) Korm. rendelet Hatályon kívül helyezte: 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

71. §. Hatálytalan: 2020. II. 15-től. 

8. A szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) 30/2016 (VIII.31.) NGM-

rendelet 

9. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 315/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet 

Hatályon kívül helyezte: 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 85. §. Hatálytalan: 2020. 

II. 15-től. Az egészségügyi válsághelyzet ideje alatt eltérő rendelkezéseket kell al-

kalmazni. Lásd: 2020. évi LVIII. törvény 27. §. 

10. A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

5/2020.(I.31.) Kormányrendelet 
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3.2.2.  A SZAKKÉPESÍTÉS ALAPADATAI 

A szakképesítés azonosító száma: 54 841 11 

Szakképesítés megnevezése: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot kö-

vetően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 

  

3.2.3. A SZAKKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS FELTÉTELEI 

Iskolai előképzettség:  

 a 4 + 1 éves képzés esetében – 8 általános iskolai végzettség 

 a két éves (13 – 14 évfolyamon történő képzés) esetén - érettségi vizsga  

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: — 

Pályaalkalmassági követelmények: — 
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3.2.4. A KÉPZÉS ÓRASZÁMAI/PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ 
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288 0 252 144 

140 

72 72 

140 

62 124 

1452 438 1014 

635 326 

1975 

684 360 

160 

635 326 

2005 

Összesen 288 396 144 186 961 1044 961 

Elméleti óraszá-

mok  

(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 1309 óra (58%) 

  

1319 óra (60,9%) 

Gyakorlati óraszá-

mok  

(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 666 óra (42%) 686 óra (39,1%) 
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0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi alapis-

meretek 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkaviszony lé-

tesítése 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 3   3 0 0   3 0 3 
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0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani rend-

szerezés 1 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvtani rend-

szerezés 2 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi készség-

fejlesztés 
                    0 23   23 0 0   23 0 23 

Munkavállalói 

szókincs 
                    0 23   23 0 0   23 0 23 
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0 0 0 0   72 0   0 0 72 
72 0 

0 0 72 0 0   0 0 0 

Mikrogazdasági 

alapok 
          4         4     4 0 0   0 0 0 

A fogyasztói ma-

gatartás és a ke-

reslet 

          6         6     6 0 0   0 0 0 

A vállalat terme-

lői magatartása és 

a kínálat 

          6         6     6 0 0   0 0 0 

A vállalkozások 

alapítása, műkö-

dése 

          8         8     8 0 0   0 0 0 

A gazdasági élet 

szereplői, az ál-

lam feladatai 

          8         8     8 0 0   0 0 0 

A nemzetgazda-

ság ágazati rend-

szere 

          8         8     8 0 0   0 0 0 



96 

 

Marketing és áru-

kódrendszer 
          16         16     16 0 0   0 0 0 

Jogi alapismere-

tek 
          4         4     4 0 0   0 0 0 

Tulajdonjog           6         6     6 0 0   0 0 0 

A kötelmi jog           6         6     6 0 0   0 0 0 

 

Ügyviteli gyakor-

latok 
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0 0 0 0   0 36   0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
            2       2     2 0 0   0 0 0 

Levelezés és irat-

kezelés 
            4       4     4 0 0   0 0 0 

Tízujjas vakírás             20       20     20 0 0   0 0 0 

Szövegformázás             4       4     4 0 0   0 0 0 

Üzleti kommuni-

káció 
            4       4     4 0 0   0 0 0 

Információ-kom-

munikáció tech-

nológia 

            2       2     2 0 0   0 0 0 

Általános statisz-
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 0 0 0 0   0 0   31 0 31 
31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

A statisztika alap-

fogalma 
                3   3     3 0 0   0 0 0 
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Az információsű-

rítés legjellem-

zőbb módszerei, 

eszközei 

                9   9     9 0 0   0 0 0 

Főátlagok, össze-

tett intenzitási vi-

szonyszámok ösz-

szehasonlítása 

                8   8     8 0 0   0 0 0 

Az érték-, ár- és 

volumenindex 
                9   9     9 0 0   0 0 0 

A grafikus ábrá-

zolás 
                2   2     2 0 0   0 0 0 

Pénzügyi és 

számviteli alapis-

meretek 

5
1

 3
4
4

 0
4
 

P
én

zü
g
y

i 
ü

g
y

in
té
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0 0 0 0   36 0   31 0 67 

67 0 

0 0 67 0 0   0 0 0 

Pénzügyi szektor 

alapvetései 
          2         2     2 0 0   0 0 0 

Pénzügyi intéz-

ményrendszer 
          4         4     4 0 0   0 0 0 

A pénzforgalom           6         6     6 0 0   0 0 0 

A pénz időértéke           4         4     4 0 0   0 0 0 

Valuta, deviza-ár-

folyama 
          2         2     2 0 0   0 0 0 

A pénzügyi piac 

és termékei 
          10         10     10 0 0   0 0 0 

Értékpapírok érté-

kelése 
          6         6     6 0 0   0 0 0 
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Biztosítási alapis-

meretek 
          2         2     2 0 0   0 0 0 

A számviteli tör-

vény 
                2   2     2 0 0   0 0 0 

A vállalkozás va-

gyona 
                4   4     4 0 0   0 0 0 

A könyvelési téte-

lek szerkesztése, a 

számlakeret 

                4   4     4 0 0   0 0 0 

Tárgyi eszközök 

elszámolása 
                4   4     4 0 0   0 0 0 

A vásárolt készle-

tek elszámolása 
                4   4     4 0 0   0 0 0 

A jövedelem el-

számolás 
                4   4     4 0 0   0 0 0 

A saját termelésű 

készlettek elszá-

molása 

                4   4     4 0 0   0 0 0 

Termékértékesítés 

elszámolása, az 

eredmény megál-

lapítása 

                5   5     5 0 0   0 0 0 

Adózási alapis-

meretek  
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0 0 0 0   36 0   0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

Az államháztartás 

rendszere 
          4         4     4 0 0   0 0 0 

Adózási alapfo-

galmak 
          4         4     4 0 0   0 0 0 
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Kiemelt adóne-

mek 
          28         28     28 0 0   0 0 0 
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0 0 0 0   36 0   0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

A vállalkozás 

pénzügyi döntései 
          1         1     1 0 0   0 0 0 

A beruházások ér-

tékelése 
          12         12     12 0 0   0 0 0 

A forgóeszköz-el-

látás 
          12         12     12 0 0   0 0 0 

A finanszírozás 

gyakorlata 
          8         8     8 0 0   0 0 0 

A vállalkozások 

pénzügyi teljesít-

ményének mérése 

          3         3     3 0 0   0 0 0 

Vállalkozásfi-

nanszírozás gya-

korlat 
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0 0 0 0   0 0   0 31 31 

31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Beruházások 

pénzügyi döntései 
                  12 12     12 0 0   0 0 0 

Forgóeszköz-

szükséglet megál-

lapítása 

                  10 10     10 0 0   0 0 0 

A finanszírozás 

gyakorlata 
                  6 6     6 0 0   0 0 0 

Pénzügyi teljesít-

ményének mérése 
                  3 3     3 0 0   0 0 0 

Adózás  
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0 0 0 0   0 0   31 0 31 31 0 0 0 31 0 0   0 0 0 



100 

 

Az adózás rendje                 2   2     2 0 0   0 0 0 

Személyi jövede-

lemadózás és bért 

terhelő járulékok 

                8   8     8 0 0   0 0 0 

Egyéni vállalkozó 

jövedelemadózási 

formái 

                5   5     5 0 0   0 0 0 

Társaságok jöve-

delemadózása 
                4   4     4 0 0   0 0 0 

Általános for-

galmi adó 
                6   6     6 0 0   0 0 0 

Helyi adók                 4   4     4 0 0   0 0 0 

Gépjárműadó és 

cégautóadó 
                2   2     2 0 0   0 0 0 

Elektronikus 

adóbevallás gya-

korlata 

5
1

 3
4
4

 0
4
 

P
én

zü
g
y

i 
ü

g
y

in
té

ző
 

0 0 0 0   0 0   0 62 62 

62 0 

0 0 62 0 0   0 0 0 

Gyakorlati előké-

szítés 
                  4 4     4 0 0   0 0 0 

Elektronikus be-

vallás gyakorlata 
                  52 52     52 0 0   0 0 0 

A bevallások el-

lenőrzése 
                  6 6     6 0 0   0 0 0 

1
0

1
4

7
-1

2
 G

az
d

ál
k

o
-

d
ás

i 
fe

la
d

at
o

k
 e

ll
á-

tá
sa

 

Gazdálkodási is-

meretek 

5
1

 3
4
4

 0
4
 

P
én

zü
g
y

i 
ü

g
y

in
té

ző
 

0 0 0 0   36 0   0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

Gazdálkodás a be-

fektetett eszkö-

zökkel 

          8         8     8 0 0   0 0 0 
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Készletgazdálko-

dás, logisztikai 

rendszer 

          10         10     10 0 0   0 0 0 

Munkaerő és bér-

gazdálkodás 
          8         8     8 0 0   0 0 0 

Gazdálkodás, gaz-

daságosság 
          6         6     6 0 0   0 0 0 

A vállalkozás ve-

zetése, szervezete 

és stratégiája 

          2         2     2 0 0   0 0 0 

A vállalkozás vál-

sága 
          2         2     2 0 0   0 0 0 

 

1
0

4
9

6
-1

6
 K

ö
zl

ek
ed

és
-s

zá
ll

ít
ás

i 
al

ap
o

k
 Közlekedési alap-

fogalmak 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

108 0 0 0   0 0   0 0 108 
0 108 

0 0 108 108 0   0 0 108 

Közlekedéstörté-

net 
18                   18     18 18 0   0 0 18 

Közlekedési alap-

fogalmak 
36                   36     36 36 0   0 0 36 

Közlekedési föld-

rajz 
36                   36     36 36 0   0 0 36 

Egységrakomány-

képzés, kombinált 

szállítás 

18                   18     18 18 0   0 0 18 
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Közlekedés techni-

kája  

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 108 0   36 0   0 0 144 
0 144 

0 0 144 144 0   0 0 144 

A vasúti közlekedés 

technikája 
    36               36     36 36 0   0 0 36 

A közúti, városi 

közlekedés techni-

kája 

    36               36     36 36 0   0 0 36 

A vízi közlekedés 

technikája 
    36               36     36 36 0   0 0 36 

A légi közlekedés 

technikája 
          9         9     9 9 0   0 0 9 

A csővezetékes 

szállítás 
          9         9     9 9 0   0 0 9 

Járművekre ható 

menetellenállások 
          14         14     14 14 0   0 0 14 

Járművek menetdi-

namikája 
          4         4     4 4 0   0 0 4 

Közlekedés üzem-

vitel 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   36 0   0 0 36 
0 36 

0 0 36 36 0   0 0 36 

Díjszabáselmélet           12         12     12 12 0   0 0 12 

A közúti, vasúti, 

vízi és légi személy-

szállítás 

          12         12     12 12 0   0 0 12 

A közúti, vasúti, 

vízi és légi árufuva-

rozás 

          12         12     12 12 0   0 0 12 

Közlekedés üzem-

vitel gyakorlat fő
 s

za
k

-

k
ép

es
í-

té
s 

0 0 0 0   0 0   0 62 62 
0 62 

0 0 62 0 72   0 0 72 
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A vasúti közlekedés 

üzemvitele gyakor-

lat 

                  24 24     24 0 28   0 0 28 

A közúti és városi 

közlekedés üzemvi-

tele gyakorlat 

                  24 24     24 0 28   0 0 28 

A vízi közlekedés 

üzemvitele gyakor-

lat 

                  14 14     14 0 16   0 0 16 

1
0

0
3

6
-1

6
 A

 r
ak

tá
ro

s 
fe

la
d

at
ai

 

Raktározási folya-

matok 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

72 0 72 0   0 0   0 0 144 
0 144 

0 0 144 144 0   0 0 144 

A folyamat modul 

rendszere 
36                   36       36 36 0   0 0 36 

A raktározás esz-

közrendszere 
36                   36       36 36 0   0 0 36 

A raktárirányítási 

rendszer 
    18               18       18 18 0   0 0 18 

Raktári bizonylato-

lás 
    18               18       18 18 0   0 0 18 

Veszélyes áruk rak-

tározása 
    18               18       18 18 0   0 0 18 

Élelmiszerek raktá-

rozása 
    18               18       18 18 0   0 0 18 

Raktározás gya-

korlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 36   0 72   0 0 108 
0 108 

0 0 108 0 108   0 0 108 

Raktározási folya-

matok és eszközeik 
      36             36       36 0 36   0 0 36 
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Raktárirányítási 

gyakorlat 
            36       36       36 0 36   0 0 36 

Komissiózás a gya-

korlatban 
            36       36       36 0 36   0 0 36 

1
1

7
8

6
-1

6
 R

ak
tá

rv
ez

et
ő

 f
el

ad
at

ai
 

A raktározás sze-

repe és mutatószá-

mai 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 72 0   0 0   0 0 72 

0 72 

0 0 72 72 0   0 0 72 

Az ellátási lánc jel-

lemzői és a raktáro-

zás helye 

    18               18       18 18 0   0 0 18 

A raktározás tech-

nológiája és összete-

vői 

    18               18       18 18 0   0 0 18 

Üzemtani mutatók     18               18       18 18 0   0 0 18 

Minőségi mutatók     18               18       18 18 0   0 0 18 

Raktárvezetés gya-

korlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 72   0 0   0 0 72 
0 72 

0 0 72 0 72   0 0 72 

Raktározási folya-

matok gyakorlata 
      54             54       54 0 54   0 0 54 

A raktárirányítás 

gyakorlata 
      18             18       18 0 18   0 0 18 

0
0

7
0

-1
2

 M
u
n

k
ah

el
y

i 

k
o

m
m

u
n

ik
ác

ió
 

Kommunikáció 

alapjai 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

108 0 0 0   0 0   0 0 108 
0 108 

0 0 108 108 0   0 0 108 

Kommunikáció fo-

lyamata, fajtái, eti-

kett és protokoll 

szabályok 

54                   54       54 54 0   0 0 54 
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Nyelvhelyesség szó-

beli és írásbeli ele-

mei, nyelvhasználati 

szabályok, konflik-

tuskezelés 

54                   54       54 54 0   0 0 54 

Üzleti kommuniká-

ció gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 36   0 0   0 0 36 
0 36 

0 0 36 0 36   0 0 36 

Üzleti nyelvi kultúra 

gyakorlat 
      9             9       9 0 9   0 0 9 

Üzleti magatartás, 

társalgási protokoll-

gyakorlat 

      18             18       18 0 18   0 0 18 

A viselkedéskultúra 

szabályai gyakorlat 
      9             9       9 0 9   0 0 9 

1
0

6
5

1
-1

2
 V

ez
et

és
i,

 j
o

g
i,

 g
az

d
as

ág
i 

és
 m

ar
k

et
in

g
 i

sm
er

et
ek

  

Vezetési, jogi, gaz-

dasági és marke-

ting elméleti isme-

retek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   62 0 62 

0 62 

0 0 62 72 0   0 0 72 

Vezetési ismertek                 20   20       20 23 0   0 0 23 

Jogi ismeretek                 11   11       11 13 0   0 0 13 

Gazdasági ismeretek                 11   11       11 13 0   0 0 13 

Marketing ismeretek                 20   20       20 23 0   0 0 23 

Marketing, vezetés, 

szervezés gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 62 62 
0 62 

0 0 62 0 72   0 0 72 

Marketing stratégia, 

piackutatás gyakor-

lat 

                  16 16       16 0 19   0 0 19 
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Reklám és PR gya-

korlat 
                  15 15       15 0 17   0 0 17 

Vezetési feladatok 

gyakorlat 
                  16 16       16 0 19   0 0 19 

Szervezési feladatok 

gyakorlat 
                  15 15       15 0 17   0 0 17 

1
0

5
0

1
-1

6
 S

zá
ll

ít
m

án
y
o

zá
si

 ü
g

y
in

té
ző

i 
fe

la
d

at
o

k
 

Általános szállít-

mányozási ismere-

tek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

124 0 124 0 0   124 0 124 

Szállítmányozási 

alapismeretek 
                    0   62   62 0 0   62 0 62 

Külkereskedelmi- és 

vámismeretek 
                    0   44   44 0 0   44 0 44 

Szállítmányozási 

földrajz 
                    0   18   18 0 0   18 0 18 

Ágazati szállítmá-

nyozási ismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

217 0 217 0 0   217 0 217 

Vasúti és közúti 

szállítmányozási is-

meretek 

                    0   124   124 0 0   124 0 124 

Vízi, légi és speciá-

lis szállítmányozási 

ismeretek 

                    0   93   93 0 0   93 0 93 

Szállítmányozási 

ismeretek gyakor-

lat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 155 155 0 0   0 155 155 

Vasúti szállítmányo-

zási gyakorlatok 
                    0     31 31 0 0   0 31 31 
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Közúti szállítmá-

nyozási feladatok 
                    0     31 31 0 0   0 31 31 

Vízi szállítmányo-

zási feladatok 
                    0     31 31 0 0   0 31 31 

Légi szállítmányo-

zási feladatok 
                    0     31 31 0 0   0 31 31 

Kombinált szállít-

mányozási feladatok 
                    0     31 31 0 0   0 31 31 

1
0

0
3

4
-1

6
 L

o
g

is
zt

ik
ai

 ü
g

y
in

té
ző

 f
el

ad
at

ai
 

Logisztika 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 217 0 217 0 0   217 0 217 

A logisztikai rend-

szer 
                    0   62   62 0 0   62 0 62 

Vevő-szállító kap-

csolatok 
                    0   62   62 0 0   62 0 62 

Speciális kezelést 

igénylő termékek a 

logisztikában 

                    0   31   31 0 0   31 0 31 

Logisztikai kontroll-

ing 
                    0   62   62 0 0   62 0 62 

Logisztikai terve-

zés gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 171 171 0 0   0 171 171 

Készletgazdálkodás 

gyakorlat 
                    0     62 62 0 0   0 62 62 

Termeléstervezés 

gyakorlat 
                    0     62 62 0 0   0 62 62 

Lean, minőségme-

nedzsment gyakorlat 
                    0     47 47 0 0   0 47 47 
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3.2.5. A KÉPZÉS ÓRASZÁMAI/ VÁMÜGYINTÉZŐ 

  
  

9. 10. 11. 12. 

S
za

k
g

im
n

áz
iu

m
i 

k
ép

zé
s 

 

9
-1

2
. 
o

. 
ö

ss
ze

s 
ó

ra
sz

ám
a
 

N
em

 a
 f

ő
sz

ak
k

ép
es

ít
és

re
 f

o
r-

d
ít

an
d

ó
 ó

ra
k

er
et

 

F
ő

sz
ak

k
ép

es
ít

és
  

9
-1

2
. 
o

. 
ö

ss
ze

s 
ó

ra
sz

ám
a
 

5/13. 

F
ő

sz
ak

k
ép

es
ít

és
  

9
-1

3
. 
o

. 
ö

ss
ze

s 
ó

ra
sz

ám
a
 

1/13. 2/14. 

A
 k

ét
 é

v
fo

ly
am

o
s 

sz
ak

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a
 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A
 f

ő
 s

za
k

k
ép

e-
sí

té
sr

e 
v
o

n
at

k
o

zó
: 

Összesen 

A
 t

an
tá

rg
y
 k

ap
cs

o
ló

d
ás

a 

288 0 252 144 

140 

72 72 

140 

62 124 

1452 438 1014 

635 326 

1975 

684 360 

160 

635 326 

2005 

Összesen 288 396 144 186 961 1044 961 

Elméleti óraszá-

mok  

(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 1309 óra (58%) 

  

1319 óra (60,9%) 

Gyakorlati óra-

számok  

(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 666 óra (42%) 686 óra (39,1%) 

1
1

4
9

9
-1

2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás 

II. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi alap-

ismeretek 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkaviszony 

létesítése 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 3   3 0 0   3 0 3 
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1
1

4
9

8
-1

2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 
(é

re
tt

sé
g

ir
e 

ép
ü

lő
 k

ép
zé

-

se
k

 e
se

té
n

) 
Foglalkoztatás I. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani rendsze-

rezés 1 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvtani rendsze-

rezés 2 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi készségfej-

lesztés 
                    0 23   23 0 0   23 0 23 

Munkavállalói szó-

kincs 
                    0 23   23 0 0   23 0 23 

1
1

5
0

4
-1

6
 G

az
d

ál
k

o
d

ás
i 

al
ap

te
v

ék
en

y
sé

g
 e

ll
át

ás
a 

Gazdasági és jogi 

alapismeretek 

5
1

 3
4
4

 0
3
 

V
ám

ü
g

y
in

té
ző

 

0 0 0 0   72 0   0 0 72 
72 0 

0 0 72 0 0   0 0 0 

Mikrogazdasági 

alapok 
          4         4     4 0 0   0 0 0 

A fogyasztói maga-

tartás és a kereslet 
          6         6     6 0 0   0 0 0 

A vállalat termelői 

magatartása és a kí-

nálat 

          6         6     6 0 0   0 0 0 

A vállalkozások 

alapítása, műkö-

dése 

          8         8     8 0 0   0 0 0 

A gazdasági élet 

szereplői, az állam 

feladatai 

          8         8     8 0 0   0 0 0 

A nemzetgazdaság 

ágazati rendszere 
          8         8     8 0 0   0 0 0 
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Marketing és áru-

kódrendszer 
          16         16     16 0 0   0 0 0 

Jogi alapismeretek           4         4     4 0 0   0 0 0 

Tulajdonjog           6         6     6 0 0   0 0 0 

A kötelmi jog           6         6     6 0 0   0 0 0 

 

Ügyviteli gyakor-

latok 

5
1

 3
4
4

 0
3
 

V
ám

ü
g

y
in

té
ző

 
0 0 0 0   0 36   0 0 36 

36 0 
0 0 36 0 0   0 0 0 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
            2       2     2 0 0   0 0 0 

Levelezés és iratke-

zelés 
            4       4     4 0 0   0 0 0 

Tízujjas vakírás             20       20     20 0 0   0 0 0 

Szövegformázás             4       4     4 0 0   0 0 0 

Üzleti kommuniká-

ció 
            4       4     4 0 0   0 0 0 

Információ-kom-

munikáció techno-

lógia 

            2       2     2 0 0   0 0 0 

Általános statisz-

tika 

5
1

 3
4
4

 0
3
 

V
ám

ü
g

y
in

té
ző

 

0 0 0 0   0 0   31 0 31 
31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

A statisztika alap-

fogalma 
                3   3     3 0 0   0 0 0 

Az információsűrí-

tés legjellemzőbb 

módszerei, eszkö-

zei 

                9   9     9 0 0   0 0 0 



111 

 

Főátlagok, összetett 

intenzitási viszony-

számok összeha-

sonlítása 

                8   8     8 0 0   0 0 0 

Az érték-, ár- és 

volumenindex 
                9   9     9 0 0   0 0 0 

A grafikus ábrázo-

lás 
                2   2     2 0 0   0 0 0 

Pénzügyi és szám-

viteli alapismere-

tek 

5
1

 3
4
4

 0
3
 

V
ám

ü
g

y
in

té
ző

 

0 0 0 0   36 0   31 0 67 

67 0 

0 0 67 0 0   0 0 0 

Pénzügyi szektor 

alapvetései 
          2         2     2 0 0   0 0 0 

Pénzügyi intéz-

ményrendszer 
          4         4     4 0 0   0 0 0 

A pénzforgalom           6         6     6 0 0   0 0 0 

A pénz időértéke           4         4     4 0 0   0 0 0 

Valuta, deviza-ár-

folyama 
          2         2     2 0 0   0 0 0 

A pénzügyi piac és 

termékei 
          10         10     10 0 0   0 0 0 

Értékpapírok érté-

kelése 
          6         6     6 0 0   0 0 0 

Biztosítási alapis-

meretek 
          2         2     2 0 0   0 0 0 

A számviteli tör-

vény 
                2   2     2 0 0   0 0 0 
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A vállalkozás va-

gyona 
                4   4     4 0 0   0 0 0 

A könyvelési téte-

lek szerkesztése, a 

számlakeret 

                4   4     4 0 0   0 0 0 

Tárgyi eszközök el-

számolása 
                4   4     4 0 0   0 0 0 

A vásárolt készle-

tek elszámolása 
                4   4     4 0 0   0 0 0 

A jövedelem elszá-

molás 
                4   4     4 0 0   0 0 0 

A saját termelésű 

készlettek elszámo-

lása 

                4   4     4 0 0   0 0 0 

Termékértékesítés 

elszámolása, az 

eredmény megálla-

pítása 

                5   5     5 0 0   0 0 0 

Adózási alapisme-

retek  

5
1

 3
4
4

 0
3
 

V
ám

ü
g

y
in

té
ző

 

0 0 0 0   36 0   0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

Az államháztartás 

rendszere 
          4         4     4 0 0   0 0 0 

Adózási alapfogal-

mak 
          4         4     4 0 0   0 0 0 

Kiemelt adónemek           28         28     28 0 0   0 0 0 
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Jogi-, adójogi sza-

bályozás keretei 

tantárgy 

5
1

 3
4
4

 0
3
 

V
ám

ü
g

y
in

té
ző

 0 0 0 0   36 0   0 0 36 

36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

Közigazgatási alapis-

meretek 
          15         15     15 0 0   0 0 0 

Adójogi alapismere-

tek 
          21         21     21 0 0   0 0 0 

Jogi-, adójogi gya-

korlat 

5
1

 3
4
4

 0
3
 

V
ám

ü
g

y
in

té
ző

 0 0 0 0   0 36   0 0 36 
36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

Ügyintézés a köz-

igazgatásban 
            14       14     14 0 0   0 0 0 

Ügyintézés az adó-

igazgatásban 
            22       22     22 0 0   0 0 0 

1
0

1
6

0
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6
 V

ám
ta

ri
fa

 f
el

ad
at

o
k
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u

o
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tá
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o
zá
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Vámtarifa és áru-

osztályozás 

5
1

 3
4
4

 0
3
 

V
ám

ü
g

y
in

té
ző

 

0 0 0 0   0 0   31 0 31 
31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Vámtarifák kialaku-

lása 
                2   2     2 0 0   0 0 0 

Kombinált Nómen-

klatúra szerkezete 
                4   4     4 0 0   0 0 0 

Áruosztályozási sza-

bályok 
                20   20     20 0 0   0 0 0 

Az áruosztályozás 

informatikai támoga-

tása 

                3   3     3 0 0   0 0 0 

Mintavétel szabályai                 2   2     2 0 0   0 0 0 

Áruosztályozás gya-

korlata 5
1

 3
4
4

 

0
3
 

V
ám

-

ü
g

y
in

-

té
ző

 

0 0 0 0   0 0   0 31 31 
31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 
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TARIC rendszer 

használata 
                  24 24     24 0 0   0 0 0 

Mintavétel árubeso-

rolás érdekében 
                  7 7     7 0 0   0 0 0 

1
0

1
5

9
-1

6
 V

ám
jo

g
i 

fe
la

d
at

o
k
 e

ll
át

ás
a 

Vámjogi szabályo-

zás 

5
1

 3
4
4

 0
3
 

V
ám

ü
g

y
in

té
ző

 

0 0 0 0   0 0   31 0 31 
31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Általános vámjogi 

rendelkezések 
                3   3     3 0 0   0 0 0 

Az áruk származása                 8   8     8 0 0   0 0 0 

Vámérték                 6   6     6 0 0   0 0 0 

Termékimportot 

érintő fizetési kötele-

zettségek 

                6   6     6 0 0   0 0 0 

Vámeljárások szabá-

lyai 
                8   8     8 0 0   0 0 0 

Vámjogi gyakorlat 

5
1

 3
4
4

 0
3
 

V
ám

ü
g

y
in

té
ző

 

0 0 0 0   0 0   0 31 31 31 0 0 0 31 0 0   0 0 0 

Vámtartozás                   15 15     15 0 0   0 0 0 

Vámeljárások folya-

mata 
                  16 16     16 0 0   0 0 0 

1
0

4
9

6
-1

6
 K

ö
zl

ek
ed

és
-s

zá
ll

í-

tá
si

 a
la

p
o

k
 

Közlekedési alapfo-

galmak 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 108 0 0 0   0 0   0 0 108 

0 108 
0 0 108 108 0   0 0 108 

Közlekedéstörténet 18                   18     18 18 0   0 0 18 

Közlekedési alapfo-

galmak 
36                   36     36 36 0   0 0 36 

Közlekedési földrajz 36                   36     36 36 0   0 0 36 
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Egységrakomány-

képzés, kombinált 

szállítás 

18                   18     18 18 0   0 0 18 

Közlekedés techni-

kája  

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 108 0   36 0   0 0 144 
0 144 

0 0 144 144 0   0 0 144 

A vasúti közlekedés 

technikája 
    36               36     36 36 0   0 0 36 

A közúti, városi köz-

lekedés technikája 
    36               36     36 36 0   0 0 36 

A vízi közlekedés 

technikája 
    36               36     36 36 0   0 0 36 

A légi közlekedés 

technikája 
          9         9     9 9 0   0 0 9 

A csővezetékes szál-

lítás 
          9         9     9 9 0   0 0 9 

Járművekre ható me-

netellenállások 
          14         14     14 14 0   0 0 14 

Járművek menetdi-

namikája 
          4         4     4 4 0   0 0 4 

Közlekedés üzemvi-

tel 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   36 0   0 0 36 
0 36 

0 0 36 36 0   0 0 36 

Díjszabáselmélet           12         12     12 12 0   0 0 12 

A közúti, vasúti, vízi 

és légi személyszállí-

tás 

          12         12     12 12 0   0 0 12 

A közúti, vasúti, vízi 

és légi árufuvarozás 
          12         12     12 12 0   0 0 12 
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Közlekedés üzemvi-

tel gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 62 62 
0 62 

0 0 62 0 72   0 0 72 

A vasúti közlekedés 

üzemvitele gyakorlat 
                  24 24     24 0 28   0 0 28 

A közúti és városi 

közlekedés üzemvi-

tele gyakorlat 

                  24 24     24 0 28   0 0 28 

A vízi közlekedés 

üzemvitele gyakorlat 
                  14 14     14 0 16   0 0 16 

1
0

0
3

6
-1

6
 A

 r
ak

tá
ro

s 
fe

la
d

at
ai

 

Raktározási folya-

matok 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

72 0 72 0   0 0   0 0 144 
0 144 

0 0 144 144 0   0 0 144 

A folyamat modul 

rendszere 
36                   36     36 36 0   0 0 36 

A raktározás eszköz-

rendszere 
36                   36     36 36 0   0 0 36 

A raktárirányítási 

rendszer 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Raktári bizonylatolás     18               18     18 18 0   0 0 18 

Veszélyes áruk rak-

tározása 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Élelmiszerek raktá-

rozása 
    18               18     18 18 0   0 0 18 
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Raktározás gyakor-

lat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 36   0 72   0 0 108 
0 108 

0 0 108 0 108   0 0 108 

Raktározási folyama-

tok és eszközeik 
      36             36     36 0 36   0 0 36 

Raktárirányítási gya-

korlat 
            36       36     36 0 36   0 0 36 

Komissiózás a gya-

korlatban 
            36       36     36 0 36   0 0 36 

1
1

7
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ak
tá
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et
ő

 f
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at

ai
 

A raktározás szerepe 

és mutatószámai 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 72 0   0 0   0 0 72 
0 72 

0 0 72 72 0   0 0 72 

Az ellátási lánc jel-

lemzői és a raktározás 

helye 

    18               18     18 18 0   0 0 18 

A raktározás technoló-

giája és összetevői 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Üzemtani mutatók     18               18     18 18 0   0 0 18 

Minőségi mutatók     18               18     18 18 0   0 0 18 

Raktárvezetés gya-

korlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 72   0 0   0 0 72 
0 72 

0 0 72 0 72   0 0 72 

Raktározási folyama-

tok gyakorlata 
      54             54     54 0 54   0 0 54 

A raktárirányítás gya-

korlata 
      18             18     18 0 18   0 0 18 

1
0

0
7

0
-

1
2

 M
u
n

-

k
ah

el
y

i 

k
o

m
m

u
-

n
ik

ác
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Kommunikáció alap-

jai fő
 s

za
k

-

k
ép

es
í-

té
s 

108 0 0 0   0 0   0 0 108 
0 108 

0 0 108 108 0   0 0 108 
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Kommunikáció folya-

mata, fajtái, etikett és 

protokoll szabályok 

54                   54     54 54 0   0 0 54 

Nyelvhelyesség szó-

beli és írásbeli elemei, 

nyelvhasználati szabá-

lyok, konfliktuskeze-

lés 

54                   54     54 54 0   0 0 54 

Üzleti kommuniká-

ció gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 36   0 0   0 0 36 
0 36 

0 0 36 0 36   0 0 36 

Üzleti nyelvi kultúra 

gyakorlat 
      9             9     9 0 9   0 0 9 

Üzleti magatartás, tár-

salgási protokollgya-

korlat 

      18             18     18 0 18   0 0 18 

A viselkedéskultúra 

szabályai gyakorlat 
      9             9     9 0 9   0 0 9 

1
0

6
5

1
-1

2
 V

ez
et

és
i,

 j
o

g
i,

 g
az

d
as

ág
i 

és
 m

ar
k

e-

ti
n

g
 i

sm
er

et
ek

  

Vezetési, jogi, gazda-

sági és marketing el-

méleti ismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   62 0 62 

0 62 

0 0 62 72 0   0 0 72 

Vezetési ismertek                 20   20     20 23 0   0 0 23 

Jogi ismeretek                 11   11     11 13 0   0 0 13 

Gazdasági ismeretek                 11   11     11 13 0   0 0 13 

Marketing ismeretek                 20   20     20 23 0   0 0 23 

Marketing, vezetés, 

szervezés gyakorlat fő
 s

za
k

-

k
ép

es
í-

té
s 

0 0 0 0   0 0   0 62 62 
0 62 

0 0 62 0 72   0 0 72 
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Marketing stratégia, 

piackutatás gyakorlat 
                  16 16     16 0 19   0 0 19 

Reklám és PR gyakor-

lat 
                  15 15     15 0 17   0 0 17 

Vezetési feladatok 

gyakorlat 
                  16 16     16 0 19   0 0 19 

Szervezési feladatok 

gyakorlat 
                  15 15     15 0 17   0 0 17 

1
0

5
0

1
-1

6
 S

zá
ll

ít
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y
o

zá
si
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g

y
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i 
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d

at
o
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Általános szállítmá-

nyozási ismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

124 0 124 0 0   124 0 124 

Szállítmányozási alap-

ismeretek 
                    0 62   62 0 0   62 0 62 

Külkereskedelmi- és 

vámismeretek 
                    0 44   44 0 0   44 0 44 

Szállítmányozási föld-

rajz 
                    0 18   18 0 0   18 0 18 

Ágazati szállítmá-

nyozási ismeretek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

217 0 217 0 0   217 0 217 

Vasúti és közúti szál-

lítmányozási ismere-

tek 

                    0 124   124 0 0   124 0 124 

Vízi, légi és speciális 

szállítmányozási is-

meretek 

                    0 93   93 0 0   93 0 93 

Szállítmányozási is-

meretek gyakorlat fő
 s

za
k

-

k
ép

es
í-

té
s 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 155 155 0 0   0 155 155 
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Vasúti szállítmányo-

zási gyakorlatok 
                    0   31 31 0 0   0 31 31 

Közúti szállítmányo-

zási feladatok 
                    0   31 31 0 0   0 31 31 

Vízi szállítmányozási 

feladatok 
                    0   31 31 0 0   0 31 31 

Légi szállítmányozási 

feladatok 
                    0   31 31 0 0   0 31 31 

Kombinált szállítmá-

nyozási feladatok 
                    0   31 31 0 0   0 31 31 

1
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0
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g
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g

y
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 f
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ad
at
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Logisztika 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 217 0 217 0 0   217 0 217 

A logisztikai rendszer                     0 62   62 0 0   62 0 62 

Vevő-szállító kapcso-

latok 
                    0 62   62 0 0   62 0 62 

Speciális kezelést 

igénylő termékek a lo-

gisztikában 

                    0 31   31 0 0   31 0 31 

Logisztikai kontroll-

ing 
                    0 62   62 0 0   62 0 62 
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Logisztikai tervezés 

gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 171 171 0 0   0 171 171 

Készletgazdálkodás 

gyakorlat 
                    0   62 62 0 0   0 62 62 

Termeléstervezés gya-

korlat 
                    0   62 62 0 0   0 62 62 

Lean, minőségme-

nedzsment gyakorlat 
                    0   47 47 0 0   0 47 47 
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3.2.6. TANTÁRGYI TARTALOM 

1. FOGLALKOZTATÁS II. TANTÁRGY  15 ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavál-

laláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

Témakörök 

Munkajogi alapismeretek 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, 

munkaszerződés-módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, mun-

kavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vét-

kesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték) 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munka-

szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, munkaidő, pihe-

nőidők, szabadság 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közal-

kalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói munka-

viszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszö-

vetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka 

 

Munkaviszony létesítése 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és határo-

zatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, elállás sza-

bályai, próbaidő. Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkál-

tató által kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 

járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosított-

ként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 

mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 

önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím és 

fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 
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Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban 

történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbá-

zisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoz-

tatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

Munkanélküliség 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő nyil-

vántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritéri-

umai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyil-

vántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munka-

közvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskere-

sési segély. Utazási költségtérítés, foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 

főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) szervezetrendszerének fel-

építése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a kormányhivatal, a járási hivatal felada-

tai).  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás támogatása, 

foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatá-

sok). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, me-

zőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszün-

tetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és pá-

lyatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

2. FOGLALKOZTATÁS I. TANTÁRGY   62 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik.  

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún eredményesen és hatékonyan 

részt venni. Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtat-

ványt kitölteni. 
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Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani rendsze-

rezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan 

a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg 

az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 

alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az is-

mertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafej-

lesztés. 

Témakörök 

 

Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 

begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 

okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 

adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai ál-

lásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen hasz-

nálva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló képes 

legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, il-

letve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi 

magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

 

Nyelvtani rendszerezés 2 

A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód, 

illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) haszná-

latát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szak-

mai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos 

ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehe-

tőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdé-

sekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kér-

désfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy 

munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kö-

tőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások bir-

tokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre rele-

vánsan tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségek-

ről. 

 

Nyelvi készségfejlesztés 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése fone-

tikai készségfejlesztéssel kiegészítve) A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló 

rendszerezi az idegen nyelvi alapszókincshez kapcsolódó ismereteit.  
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E szókincset alapul véve valósul meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen 

nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresz-

tül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen lássa a 

nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 

képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asz-

szociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség 

arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a 

célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök 

elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

 személyes bemutatkozás 

 a munka világa 

 napi tevékenységek, aktivitás 

 lakás, ház 

 utazás,  

 étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 

során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

Munkavállalói szókincs 

A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után 

lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon bemutatkozni kifejezetten 

szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 

Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai ön-

életrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai 

jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülmé-

nyekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és for-

dítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírá-

sát lefordítsa és értelmezze. 

3. GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK TANTÁRGY 72 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 03 Vámügyintéző és az 51 344 

04 Pénzügyi ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulóval megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat és 

az azok közötti összefüggéseket, a vállalkozások és a nemzetgazdaság egyes területeinek több 

irányú kapcsolatát, a közgazdasági elmélet és a gyakorlati gazdasági élet összefüggéseit. 
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Témakörök 

Mikrogazdasági alapok 

– Gazdasági alapfogalmak  

– Termelési tényezők  

– Gazdasági körforgás 

 

A fogyasztói magatartás és a kereslet 

– Piaci alapfogalmak, szereplők, piaci mechanizmus 

– A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők 

– A fogyasztó döntési mechanizmusa, a racionalizálási elv érvényesülése a fogyasztói 

magatartásban 

– Az egyéni és a piaci kereslet 

 

A vállalat termelői magatartása és a kínálat 

– A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái 

– A termelés technikai, gazdasági összefüggései 

– A termelés költségei, a költségfüggvények  

– A piac formái és a kínálat 

– A piacszabályozás 

– Gazdálkodás, gazdaságosság  

– Költség, kiadás, ráfordítás bevétel fogalma 

– A fedezeti összeg 

– A vállalkozás gazdálkodásának eredménye 
 

 

A vállalkozások alapítása, működése 

– A vállalkozásokról általában, a mikro-, kis- és középvállalkozások jellemzője 

– Az egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése 

– A társas vállalkozások formái, sajátosságai 

– A társas vállalkozások alapítása, működése 

– A táras vállalkozások megszűnése 

– Csődeljárás, felszámolási eljárás 

– Cégnyilvántartás 

– A vállalkozás szervezete 

– A vezetés fogalma, vezetési szintek 

– A vezetői tulajdonságok, vezetők feladatai 

– A vezetés és irányítás információ bázisa 

– A controlling tevékenység szerepe 

 

A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai 

– Makrogazdasági fogalmak, gazdasági folyamatok. 

– A makrogazdaság szereplői, a gazdasági szférák jellemzői  

– A makrogazdaság piacai 

– Az állam feladatadatai, az állam gazdasági szerepe 
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– Monetáris és fiskális politika  

– Az államháztartás rendszere 

– A központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és kiadásai 

 

A nemzetgazdaság ágazati rendszere 

– A nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere 

– A gazdasági alanyok (szereplők) főbb csoportjai (vállalat, háztartás, állam, stb.) 

– A termelés tényezői (föld, munka, tőke, vállalkozás, információ) és kölcsönhatásuk 

– A tulajdonviszonyok és gazdasági koordinációs mechanizmusok Nemzetgazdasági ágak, 

ágazatok, alágazatok és szakágazatok, a nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és méré-

sük 

– A bruttó kibocsátás, a bruttó és nettó hazai termék 

– A bruttó és nettó nemzeti jövedelem nominál- és reálértéke 

– A gazdasági növekedés, a nemzeti vagyon fogalma, részei 
 

Marketing és áru-kódrendszer 

– Marketing alapfogalmak  

– A marketing szerepe a vállalkozásban 

– Piackutatás 

– Marketingmix 

– Marketingstratégia 

– A reklámtevékenység jogi eszközei 

– Versenyszabályozás 

– Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

– Piacfelügyeleti alapfogalmak 

– Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

– Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

– Vámtarifa (Nómenklatúra) szerepe az árubesorolásban és a kereskedelemben 

– Vámtarifák kialakulásának története 

– VET (brüsszeli) Nómenklatúra 

– HR Nómenklatúra 

– Kombinált Nómenklatúra 

– Közös Vámtarifa 

 

Jogi alapismeretek 

– A jog lényege, fogalma, funkciói 

– A jogforrás és jogforrási hierarchiája 

– A jogviszony 

– A jogi norma szerkezete, megjelenése, érvényessége 

– A jogalkotás. A jogrendszer felépítése, tagozódása 

– A gazdaság és a jog közötti viszony, a jogrend szerepe a gazdaságban 

– A jogszabályok értelmezése, jogalkalmazás 
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Tulajdonjog 

– A tulajdon fogalma, tartalma, 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 szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés 

– A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése  

– A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése  

– A szerződés megerősítése, biztosítékadás (foglalók, kötbér, kezesség) 

– A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, szállít-

mányozás, fuvarozás, hitel- és számlaszerződés, lízing, biztosítás 

4. ÜGYVITELI GYAKORLATOK TANTÁRGY 36 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 03 Vámügyintéző és az 51 344 

04 Pénzügyi ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az ügyvitel gyakorlatok tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a tízujjas vakíráson alapuló 

helyes írástechnikát elsajátítsák, képessé tegye a tanulókat szakmai szöveg másolására, a szö-

vegszerkesztővel történő adatbevitelre, ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek 

formai és tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára. Képesek legye-

nek 

- ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalma-

zására, az irodatechnikai eszközök használatára,  

- megismerjék az üzleti élet etikáját, elsajátítsák az üzletfelekkel való kommunikációs 

szabályokat az üzleti tárgyalások és az ügyfelekkel történő kapcsolattartás vonatkozásában 

 

Témakörök 

 

Munkavédelmi alapismeretek 

 A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi 

épségére.  

 A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakörül-

mények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki té-

nyezők.  
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 A megelőzés fontossága és lehetőségei: a munkavállalók egészségének, munkavégző 

képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges 

előírások jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések 

megelőzésének érdekében.  

 A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszkö-

zök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

– Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

– Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

– A munkahelyek kialakításának általános szabályai 

– A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben 

– Alapvető feladatok a tűz megelőzése érdekében 

 

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 projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése 

– Közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei (értesítés, meghívó, iga-

zolás, engedély stb.), a szerződésekkel kapcsolatos ügyiratok.  

– A vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei (jegyzőkönyv, emlékeztető, fel-

jegyzés, 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 

– Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás, stb.) 

 

Tízujjas vakírás 

– Tízujjas vakírással 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 

 

Szövegformázás 

– A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek írásának 

adott időszakban érvényes szabályai 

– Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg igazítása, 

előfej, élőláb stb. 

– Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb. 
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– Szimbólumok, képek beszúrása, formázása 

– Prezentáció és Excel grafikonkészítés 

– Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása 

 

Üzleti kommunikáció 

– Az emberi kommunikáció alapvető felfogásai ás általános modellje 

– Magatartás és önismeret: célhierarchia, életszervezés, a céltól a tettig, az önismeret és 

emberismeret, az image kialakítása 

– Hatékony kommunikáció: a verbális és nem verbális kommunikációs csatorna 

– Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák 

– Üzleti protokoll szabályai 

– A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk alapján 

– A témakör részletes kifejtése 

 

Információ - kommunikáció technológia 

– az IKT fogalma 

– az IKT, mint eszköz alkalmazásának lehetőségei 

5. ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY    31 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 03 Vámügyintéző és az 51 344 

04 Pénzügyi ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Általános statisztika tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló alapvető ismeretekkel rendel-

kezzen a leggyakrabban használt statisztikai feldolgozási eszközökről, a grafikus ábrázolás al-

kalmazási módszereiről, az adatok szolgáltatásának lehetőségéről. A megtanult ismereteket a 

mindennapi gazdasági életet érintő média-információin keresztül, értelmezni tudja. 

 

Témakörök 

 

A statisztika alapfogalma 

 A statisztika fogalma, ágai 

 A statisztikai sokaság fajtái, jellemzői 

 A statisztikai ismérv és fajtái 

 A statisztikai adatok rendezése, a csoportosítása 

 Az információk forrásai, az információszerzés eszközei 

 A statisztikai törvény 

 

Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 

 A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai 

 A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai 
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 A viszonyszámokról általában: fogalma, fajtái, számítása, a leggyakrabban használt vi-

szonyszámok jellemzői, alkalmazási területei 

 dinamikus viszonyszám, bázis- és láncviszonyszám, és ezek összefüggései 

 megoszlási, koordinációs viszonyszám és összefüggései 

 intenzitási viszonyszám fogalma, fajtái, jellemzői, összefüggések 

 a gazdasági életben használt néhány legfontosabb intenzitási viszonyszám  

 intenzitási viszonyszám dinamikájának vizsgálata, 

 

A középértékek fogalma, fajtái, számítása  

 Helyzeti középértékek: módusz és medián 

 Számított középértékek 

 A mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel 

 számtani átlag 

 harmonikus átlag 

 négyzetes átlag 

 idősorok elemzése középértékekkel 

 kronologikus átlag 

 mértani átlag 

 a szóródás vizsgálata: fogalma, mutatói 

 

 

Fő átlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása 

 A standardizálás módszere 

 Standardizálás különbségfelbontással 

 Fő átlagok eltérése 

 Részátlagok hatása 

 Összetételhatás 

 Összefüggés az eltérések között 

 Az indexek számítása a standardizálás alapján 

 Fő átlag index 

 Részátlag index 

 Összetételhatás indexe 

 Összefüggések az indexek között 

 

Az érték-, ár- és volumenindex 

 A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható tényezők 

 Az értékindex számítása és értelmezése 

 Az árindex számítása és értelmezése 

 A volumenindex számítása és értelmezése 

 Összefüggés az indexek között 

 Az árbevételre ható tényezők számszerűsítése, összefüggésük 
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A grafikus ábrázolás 

 Grafikus ábrázolás eszközei  

 Grafikus ábrák készítése 

 Az ábrázolás alkalmazási területei 

6. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI ALAPISMERETEK TANTÁRGY  67 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 03 Vámügyintéző és az 51 344 

04 Pénzügyi ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A pénzügyi és számviteli alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen képes 

a gazdasági folyamatokat pénzügyi aspektusból vizsgálni, érdeklődjön a mindenkori gazdaság-

politikai és pénzügy-politikai célok és megvalósításának módjai iránt, eligazodjon a pénzügyi 

intézményrendszerében és ismerje az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat.  

Alkalmas legyen meghatározni és kiválasztani a pénzforgalom lebonyolításának vállalkozás 

számára leginkább megfelelő módját, és segítsen eligazodni a pénzügyi piacon kínált értékpa-

pírok fajtái között. A tanuló megismerje a nemzetközi elszámolási eszközök árfolyam-alakulá-

sának hatását a gazdasági szférára. 

Ismerje meg a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a számviteli 

jogi szabályozását. Alkalmazza az analitikus és szintetikus könyvelés módszereit. Bizonylatok 

alapján tudja könyvelni az egyszerű gazdasági eseményekkel kapcsolatos tételeket. 

 

Témakörök 

 

Pénzügyi szektor alapvetései 

 A pénz fogalma és fajtái, a pénz funkciói 

 A pénz fogalma, funkciói (értékmérő, forgalmi eszköz, fizetési eszköz, kincsgyűjtés, 

felhalmozás, vagyontartás) 

 A pénz kialakulása: árupénz, pénzhelyettesítők, a mai pénz 

 Gazdaságpolitika, pénzügypolitika (fogalma, eszközei) 

 

Pénzügyi intézményrendszer 

 A bankok kialakulása, fogalma és a bankműveletek 

 Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, hitelfelvétel a jegybank-

tól és más banktól) 

 Aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, forfetírozás), 

hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték 

 Semleges bankműveletek 

 Az egyszintű és a kétszintű bankrendszer jellemzői 

 A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése  

 Jegybank és a monetáris szabályozás 

 Az MNB szervezeti felépítése  
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 A magyar központi bank feladatai, a monetáris irányításban betöltött helye 

 A pénzügyi intézmények jellemzői (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások) 

 Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 

 Nem monetáris közvetítők és feladataik (biztosítók, nyugdíjpénztárak) 

 Magyar Bankszövetség, OBA, BEVA 

 A nemzetközi pénzügyi intézmények 

 

A pénzforgalom 

 A pénzforgalom általános szabályai 

 A fizetési számlák fajtái 

 A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés, formai és tartalmi követelményei  

 Fizetési számla megnyitása, fizetési számla feletti rendelkezés 

 A pénzforgalmi szolgáltatás lebonyolításának közös szabályai 

 Fizetési műveletek jóváhagyása 

 Titoktartási szabályok (fizetési titok, sorba állítás) 

 Fizetési módok 

 fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, a  fizető fél által a kedvezményezett 

útján kezdeményezett fizetés, az 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 lebonyolításának helye 

 A pénztár, pénzkezelés és pénztári forgalom elszámolása 

 A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök 

 A nemzetközi fizetések általános szabályai 

 

A pénz időértéke 

 A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

 A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

 A váltóval kapcsolatos műveletek 

 Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás 

 

Valuta, deviza-árfolyama 

 Valuta, deviza és -árfolyam fogalma 

 A valuta- és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok 

 A valuta-, devizaárfolyamokhoz kapcsolódó számítások 

 

A pénzügyi piac és termékei 

 Pénzügyi piacok fogalma, gazdaságban betöltött szerepe 

 Pénzügyi piacok csoportosítása 

 A részpiacok jellemzői 
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 Az értékpapírok pénzügyi piacokon betöltött szerepe 

 Értékpapírok megjelenése, fogalma (főbb csoportosítási szempontjai) 

 Az értékpapírok főbb fajtái  

 a kötvény fogalma, jellemzői, fajtái 

 vállalati kötvény pénzügyi piacon betöltött szerepe 

 a részvény fogalma, jellemzői 

 a részvények szerepe a gazdaságban 

 a részvények fajtái és jellemző 

 a közraktárjegy fogalma, jellemzői 

 a váltó, mit a kereskedelmi hitelezés egyik eszköze  

 váltótípusok: saját és idegenváltó  

 váltóműveletek 

 az állampapírok  

 az állampapírok és a monetáris politika kapcsolata 

 az állampapírok fajtái és jellemzői  

 a banki értékpapírok 

 A tőke- és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek 

 

Értékpapírok értékelése 

 A kötvény értékelése: 

A klasszikus kötvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, valamint összeve-

tése a piaci árfolyammal és 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) becs-

lése, valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-eladási szándék megállapítása 

 A részvények várható hozamának számítása 

 

Biztosítási alapismeretek 

 Biztosítási alapfogalmak 

 A biztosítás szerepe, jelentősége 

 A biztosítás módszere 

 Biztosítási ágazatok rendszerei 

 Biztosítási szerződés és a biztosítási díj 

 Likviditás, jövedelmezőség és hatékonyság 

 

A számviteli törvény 

 A számvitel feladatai, területei 

 A számvitel szabályozása (külső és belső szabályozás) 

 A számviteli törvény fejezetei 

 A számviteli alapelvek 

 A vállalkozások számviteli politikája 



135 

 

 A számviteli bizonylatok 

 A beszámoló szerepe, a beszámoló részei 

 A beszámolók formái 

 Beszámolás és könyvvezetés 

 

A vállalkozás vagyona 

 A leltár fogalma, fajtái. 

 A mérleg fogalma, jellemzői, fajtái 

 A mérlegfőcsoportok, mérlegtételek tartalma, definíciója  

 Az eszköz- és forrásoldal sorainak tartalma 

 Értékelés a számvitelben (bekerülési érték, könyv szerinti érték) 

 A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret 

 A könyvviteli számlák 

 Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete 

 A vállalati számlarend tartalma 

 A számlák nyitása 

 Idősoros és számlasoros könyvelés 

 Költség- és eredményszámlák 

 A bizonylatok fogalma, a bizonylati rendszer 

 Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata 

 

Tárgyi eszközök elszámolása 

 Tárgyi eszközök csoportosítása. 

 Tárgyi eszközök értékelése, mérlegérték megállapítása  

 Az amortizáció elszámolása (lineáris, teljesítményarányos) 

 Tárgyi eszközök egyedi nyilvántartása 

 Belföldi beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése (különböző finanszíro-

zással) 

 Tárgyi eszközök üzembe helyezése 

 Tárgyi eszközök értékcsökkenésének főkönyvi elszámolása 

 Tárgyi eszközök értékesítésének főkönyvi elszámolása 

 

A vásárolt készletek elszámolása 

 A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

 A vásárolt készletek bekerülési értéke 

 Az anyagok raktári és analitikus nyilvántartása 

 Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron (tényleges beszerzési áron való nyil-

vántartásnál), visszaküldés és az engedmény könyvelése 

 Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO elv 

alapján 

 A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés szá-

mítása és könyvelése 
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 Az áruk fogalma, csoportosítsa, analitikus nyilvántartása 

 A nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés engedmény könyvelése tényleges be-

szerzési áras nyilvántartásnál, áruértékesítés 

 A kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése 

 Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések bi-

zonylatolása és könyvelése 

 A göngyöleg fogalma, csoportosítása analitikus nyilvántartása 

 Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése 

 

A jövedelem elszámolás 

 A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem részei 

 A levonások keletkezése, nyilvántartása és könyvelése 

 A bérfeladás számítása, nyilvántartása és könyvelési feladatai 

 A bérek közterheinek számítása, nyilvántartása és könyvelése 

 A jövedelem kifizetése (készpénzes és folyószámlára történő átutalás) 

 Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok 

 A fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli elszámolások 

 

A saját termelésű készlettek elszámolása 

 A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása 

 A saját termelésű készletek értékelése 

 A saját termelésű készletek analitikus és főkönyvi nyilvántartása 

 A közvetlen önköltség számítása 

 Termelési költségek típusai, a költségek könyvviteli elszámolása (költségnem) 

 A saját termelésű készletek állományban vétele, mérlegérték meghatározása 

 

Termékértékesítés elszámolása, az eredmény megállapítása 

 Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei 

 Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, készletcsökkenés kiszámítása, és 

könyvelése 

 A visszáru és minőségi engedmény számítása és könyvelése 

 A kiszámlázott szolgáltatás elszámolása, könyvelése 

 A saját termelésű készletek állományváltozása 

 Az eredménykimutatás fajtái, eredménykategóriák 

 Összköltséges és forgalmi költséges eredménykimutatás összeállítása könyvelt adatok 

alapján 

7. ADÓZÁSI ALAPISMERETEK TANTÁRGY   36 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 03 Vámügyintéző és az 51 344 

04 Pénzügyi ügyintéző mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 
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A tantárgy tanításának célja 

Az Adózási alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókkal megismertesse a ma-

gyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási szabályait. Felké-

szítse a tanulókat a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására. Rámutasson a magánszemé-

lyek személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségére, az arányos közteherviselés szükségessé-

gére. Bemutassa az általános forgalmi adó szerepét, s ezen ismeretek birtokában a tanulók le-

gyenek képesek a piacgazdaság ár képzési rendszerében részben eligazodni. 

 

Témakörök 

Az államháztartás rendszere 

 Az állam szerepe a modern gazdaságban  

 A közfeladatok ellátásának szükségessége és finanszírozási forrásai 

 Az államháztartás alrendszere (központi és önkormányzati alrendszer) 

 A költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, költségvetés 

 

Adózási alapfogalmak 

 Az adó és az adórendszer fogalma, jellemzői 

 Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adómentesség, adó-

kedvezmény, adókötelezettség 

 A magyar adójog forrásai. 

 Az adók csoportosítása: jövedelemadó, forgalmi típusú adó, vagyonadóztatás 

 

Kiemelt adónemek 

 Személyi jövedelemadó 

 A személyi jövedelemadó alanyai 

 A jövedelem, bevétel, költség 

 Az adó mértéke 

 Összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló tevékenységből származó, nem önálló 

tevékenységből származó és egyéb jövedelem) 

 Családi kedvezmény, első házasok kedvezménye 

 Összevont adóalap adója 

 Adókedvezmények 

 Általános forgalmi adó 

 Az áfa jellemzői 

 Az adóalany 

 Az adó mértéke  

 A fizetendő adó megállapítása 

 Az adó levonási jog 

 Adólevonási jog korlátozása (alapeset) 

 Adófizetési kötelezettség 

 Számlázás (számla, nyugta adattartalma) 

 A helyi adók 
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 A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális jellegű 

adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi iparűzési adó 

 Az egyes típusok adóalanyai  

 Az adó alapja és mértéke 

 Az adókötelezettség teljesítése 

 

8. KÖZLEKEDÉSI ALAPFOGALMAK TANTÁRGY  108 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A közlekedési alapfogalmak tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókat megismertesse a köz-

lekedésnek a társadalom fejlődésében, életében betöltött szerepével, jelentőségével, valamint a 

közlekedéssel összefüggő alapvető ismeretekkel. 

 

Témakörök 

 

Közlekedéstörténet 

 A közúti közlekedés kialakulása és fejlődése 

 Közúti közlekedés a középkorban 

 Motorizáció a közúti közlekedésben 

 Közúti közlekedés az 1890-es évektől napjainkig 

 A városi közlekedés fejlődése a kezdetektől napjainkig 

 Városi közlekedés a XVIII. század végén, a XIX. század elején 

 Magyarországi városi közlekedés kezdetei 

 A vízi közlekedés kialakulása és fejlődése 

 A kezdetek, a hajózás története az ókorban, a középkorban 

 Földrajzi felfedezések 

 Gőzhajózás tengeren és belvízen 

 Hazánk hajózása a török hódoltságtól a XIX. század végéig 

 A magyar hajózás a XX. században 

 A vasúti közlekedés kialakulása, fejlődése 

 A vasúti közlekedés kezdetei 

 A lóvasúttól a gőzösökig 

 Magyarország vasúti közlekedése 1830-tól az 1900-as évek elejéig 

 Magyarország vasúti közlekedésének fejlődése az 1900-as évek elejétől napjainkig 

 A légi közlekedés története, a repülés kezdetei, a léghajók 

 Légi közlekedés Magyarországon 

 A csővezetékes szállítás kialakulása és elterjedése 

 A hírközlés és távközlés fejlődése 
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Közlekedési alapfogalmak 

 A közlekedés fogalma, feladata, értelmezése 

 A közlekedés pályája, a pálya vonalvezetése 

 A raktárak, mint a közlekedés fontos kiszolgáló létesítményei 

 A jármű. A közlekedés kiszolgáló létesítményei 

 Az ember szerepe a közlekedésben 

 A közlekedés felosztása 

 Közlekedési alapfogalmak 

 A közlekedési alágazatok átfogó jellemzése 

 A vasúti, közúti, vízi, légi közlekedés és a csővezetékes szállítás 

 A közlekedési munkamegosztás 

 Közlekedés-földrajzi fogalmak 

 A térképek fajtái, jelrendszere 

 Időszámítási módok 

 Magyarország vasúthálózata, fővonalak, elágazások, átlós vonalak 

 Jelentősebb keskeny nyomtávolságú vonalak 

 Nemzetközi vasúti összeköttetések, határátkelőhelyek, tranzitútvonalak 

 A közutak csoportosítása és műszaki jellemzői  

 Hazánk és Európa közúthálózata, számozási rendszer, első- és másodrendű főútvonalak, 

körgyűrűk, határátkelőhelyek, E utak 

 Páneurópai közlekedési folyosók 

 Európa belvízi közlekedése, hajózható csatornái, tengeri hajózása 

 Magyarország vízi közlekedése, hajózható vízi útjai 

 Hazai repülőtereink 

 Hazánk és az európai térség jelenlegi vezetékhálózatának kialakulása 

 

Egységrakomány-képzés, kombinált szállítás 

 A rakodólapok, mint az egységrakomány-képzés eszközei 

 Konténerek az egységrakomány-képzésben 

 Konténerek csoportosítása 

 Nagykonténerek rakodása 

 A kombinált áruszállítás előnyei 

 Konténeres áruszállítás 

 Közút- vasút huckepack szállítás 

 Közút-vízi huckepack szállítás 

 Folyam- tengeri kombinált áruszállítás 

 A kombinált áruszállítás termináljai 
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9. KÖZLEKEDÉS TECHNIKÁJA TANTÁRGY   144 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

A tantárgy tanításának célja 

A közlekedési technikája tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókat megismertesse az egyes 

közlekedési alágazatok technikai összetevőivel, a járművekkel, a közlekedési hálózat infra-

strukturális és kiszolgáló elemeivel. 

Témakörök 

 

A vasúti közlekedés technikája 

 A vasúti közlekedés felosztása 

 A vasúti pálya 

 Az alépítmény részei, kialakítása, feladata 

 A felépítmény és részei, az egyes részek jellemzői 

 A felépítmény alapfogalmai 

 Vágánykapcsolások 

 Különleges felépítmények 

 Vasúti vontató járművek fajtái, jellemzői 

 A vasúti vontatott járművek szerkezete és típusai 

 A vasúti járművek káros mozgásai 

 Vasúti kiszolgáló létesítmények 

 Vasúti jelző és biztosítóberendezések 
 

A közúti, városi közlekedés technikája 

 A közúti pálya 

 A közutak osztályozása 

 A közúti pályával kapcsolatos alapfogalmak 

 A közúti járművek csoportosítása 

 A közúti járművek szerkezete és felépítése 

 A négyütemű és kétütemű Otto-motor, a dízelmotor felépítése és működése Motorok 

üzem és kenőanyagai 

 A tehergépjárművek 

 A közúti járművek fontosabb paraméterei 

 A közúti közlekedés kiszolgáló létesítményei 

 Városok, települések infrastruktúrája 

 Városok, települések csoportosítása, részei 

 A települések úthálózata 

 A városi közlekedés járművei, az autóbusz, trolibusz, villamos. metró és HÉV 

 A városi közlekedés járműveivel szemben támasztott követelmények 

 A városi közlekedés kiszolgáló létesítményei 

 Autóbusz megállóhelyek 

 Az autóbusz állomások csoportosítása, feladatai, részei 
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A vízi közlekedés technikája 

 A vízi közlekedés csoportosítása 

 A Vízi közlekedés pályája, belvízi és tengeri hajóútvonalak 

 A vízi közlekedés járművei 

 A hajók csoportosítása felépítése, főbb szerkezeti részei 

 Egyéb feladatokat ellátó úszó létesítmények 

 A vízi közlekedés kiszolgáló létesítményei és tevékenységei 

 Kikötők, dokkok, hajógyárak 

 

A légi közlekedés technikája 

 A légi közlekedés felosztása 

 A légi közlekedés pályája 

 A légi közlekedés járművei 

 A repülőgépek osztályozása, szerkezete 

 A légi közlekedés kiszolgáló létesítményei 

 A repülőterek fajtái és létesítményei 

 

A csővezetékes szállítás 

 A csővezetékes szállítás értelmezése, fogalma 

 A csővezetékes szállítás csoportosítása 

 A kis távolságú csővezetékes szállítási módok 

 A nagy távolságú csővezetékes szállítás 

 A csővezetékes szállítás előnyei, hátrányai 

 A csővezetékes szállítás technikai berendezései 

 

Járművekre ható menetellenállások 

 A járművek menetellenállásai. Általánosságokban a menetellenállásokról 

 A járműre ható menetellenállások csoportosítása, értelmezése 

 A gördülési ellenállás 

 A légellenállás 

 Az emelkedési ellenállás 

 A gyorsítási ellenállás 

 A különböző ellenállások legyőzéséhez szükséges teljesítmény 

 A hajtómű-(belső) ellenállás és teljesítménye 

 Feladatok megoldása az ellenállások és teljesítmények kiszámítására 

 

Járművek menetdinamikája 

 A járművek haladása ívmenetben 

 Kicsúszási és kiborulási határsebesség 

 Feladatok megoldása a kicsúszási és kiborulási határsebesség számítására 

 A fékezéssel kapcsolatos alapfogalmak 

 Fékezéssel kapcsolatos szakszámítások 
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10. KÖZLEKEDÉS ÜZEMVITEL TANTÁRGY  36 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerkedjenek az egyes közlekedési ágazatok 

két alapvető szolgáltatásának, a személyszállításnak és árufuvarozásnak az alapjaival, valamint 

a kapcsolódó üzemviteli feladatokkal. Cél a személyszállítási és az árufuvarozási folyamat ré-

szeinek megismerése. A Díjszabáselmélet témakörben pedig alapozó ismeretekre tesznek szert, 

amelyek segíti az egyes közlekedési ágak sajátos díjszabási rendszerének elsajátítását. 

 

Témakörök 

 

Díjszabáselmélet 

 A díjszabás fogalma és feladata  

 Díjszabások osztályozási szempontjai  

 A díjtételek felépítése 

 A díjszabásokkal szembeni követelmények  

 A díjszabások elemei 

 Legcsekélyebb fuvardíj 

 Legcsekélyebb tömeg (távolság, idő) 

 A közlekedési díjképzés alapjai 

 Díjszámítási egységek 

 A költségtérítés elemei 

 Költségmutató és önköltség 

 A díjegység 

 A díjtétel 

 A fuvardíj 

A közúti, vasúti, vízi és légi személyszállítás 

 A személyszállítási szerződés 

 Személydíjszabások rendszere 

 Kedvezmények rendszere 

 Utazási feltételek 

 Személydíjszabások 

 Menetdíjak 

 Kedvezmények rendszere 

 Utastájékoztatás, utazással kapcsolatos információk 

 

A közúti, vasúti, vízi és légi árufuvarozás 

 A feladatnak megfelelő gépkocsi kiválasztása 

 Fuvarozási szerződés 

 Veszélyes áruk közúti szállításának alapjai 

 Az elfuvarozandó árunak megfelelő vasúti kocsi kiválasztása  
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 Vasúton fuvarozható áruk  

 Veszélyes áruk vasúti szállításának alapjai  

 A toló, vontató és az önjáró hajózás 

 Belvízi hajózás nemzetközi szabályozási rendszere 

 A légi árufuvarozás sajátosságai 

 Légi teheráru fogalma 

 Egységrakomány-képzési szempontok 

 A légi fuvarlevél – AWB 

  

11. KÖZLEKEDÉS ÜZEMVITEL GYAKORLAT TANTÁRGY  62 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A közlekedés üzemvitel gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a gyakorlatban 

ismerjék meg az egyes közlekedési alágazatok fuvarozási folyamatainak jellegzetességeit, va-

lamint a közlekedéssel összefüggő üzemviteli ismereteket. 

 

Témakörök 

 

A vasúti közlekedés üzemvitele gyakorlat 

 A vasúttal szemben támasztott követelmények 

 A vasúti személyszállítási folyamat 

 A vasúti árufuvarozási folyamat és részei 

 Az áruk csomagolása 

 A fuvareszköz megrendelése és kiállítása 

 A rakodás, a küldemény átvétele 

 A küldemény továbbítása, a fuvarozás végrehajtása 

 A fuvarozás befejezése, kiszolgáltatás 

 A vasúti forgalom szervezése és a személy és áruforgalom lebonyolítása 

 A vasúti menetrend 

 Személyszállítási távolság meghatározása 

 Utazási kedvezmények 

 Menetrendi felvilágosítás 

 Utazási díjak megállapítása 

 

A közúti és városi közlekedés üzemvitele gyakorlat 

 A közúti áruszállítás üzemvitele 

 Árufuvarozási folyamatok 

 Járattípusok 

 A közúti személyszállítás üzemvitele 
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 A városi közlekedés üzemvitele 

 Városi tömegközlekedési rendszerek 

 Utazási igazolványok 

 Személyszállítási távolság meghatározása 

 Utazási kedvezmények 

 Menetrendi felvilágosítás 

 Utazási díjak megállapítása 

 

A vízi közlekedés üzemvitele gyakorlat 

 Az áruszállító hajózási módok csoportosítása 

 Belvízi áruszállítási módok Vontató-, toló-, önjáró hajózás 

 Folyam-tengerihajózás 

 A tengerhajózás üzemvitele 

 Szabadhajózás, vonalhajózás, speciális hajózás 

 Vízi személyszállítás: tengeri-, belvízi-, átkelő hajózás 

 A balatoni hajózás díjszabása, díjszámítás 

12. RAKTÁROZÁSI FOLYAMATOK TANTÁRGY 144 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

A tantárgy tanításának célja 

A raktározási folyamatok tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megis-

merjék a raktározási alapfeladatokat, legyenek tisztában az áru bevételezés és árukiadás szabá-

lyaival, a különböző tárolási módok jellemzőivel, a megrendelések teljesítésének feladataival. 

Szükséges, hogy ismerjék, és betartsák a raktározás szabályait. Célja továbbá, hogy a tanulók 

megismerjék azokat a különleges követelményeket, amelyek a veszélyes áruk és az élelmisze-

rek kezelésével raktározásával kapcsolatosak. Mindkét árufajta az egészségvédelmi követelmé-

nyek szempontjából igényel különleges bánásmódot. 

 

Témakörök 

 

A folyamat modul rendszere 

 A raktározás szükségessége, feladatai 

 A raktárak fajtái, jellemzőik 

 A raktározási modell 

 A raktári áruérkeztetés, áruátvétel szabályai 

 Mennyiségi, minőségi áruátvétel változatai 

 Árutárolási módok és jellemzőik 

 A térfogat-kihasználás jelentősége, összetevői 

 Magastárolási rendszerek jellemzői 

 Komissiózás, mint a raktározás kritikus folyamata 

 A komissiózás fajtái, részfolyamatai 
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 Bizonylat nélküli komissiózási módszerek 

 Az expediálás feladatai 

 A csomagolás logisztikai szerepe, funkciói és megjelenési formái 

 

A raktározás eszközrendszere 

 Az áruátvétel anyagmozgató és mérőeszközei 

 A raktáron belüli árumozgatás eszközei 

 Szakaszos és folyamatos működésű anyagmozgató gépek és jellemzőik 

 Állványkiszolgáló targoncák és jellemzőik 

 Állványkiszolgáló gépek, és alkalmazásuk feltételei 

 Rakományrögzítő és csomagológépek 

 Mérőeszközök használata, hitelesítés és kalibrálás 
 

A raktárirányítási rendszer 

 A raktározás információinak fajtái, jellegzetességei 

 Az információ-átvitel megoldásai 

 Raktári állapotjelző információk 

 Árumozgást jelző információk 

 Az információ továbbítás eszközei 

 Vezetékes és vezeték nélküli információs rendszerek 

 Az áruáramlás és információáramlás integrációja 

 A raktár külső kapcsolatainak információi 

 Az EDI informatikai rendszer 

 A raktárirányítás feladatai 

 A raktárirányítás, mint a vállalatirányítás alrendszere 

 Nyomtatott bizonylatokkal történő raktárirányítás 

 Számítógépes raktárirányítás hierarchikus rendszere 

 A raktári folyamatok irányítási jellegzetességei 

 A folyamatirányítás információs rendszere 
 

Raktári bizonylatolás 

 A szállítólevél feladata és tartalmi elemei 

 Az áru bevételezési bizonylat tartalmi elemei 

 Az áruátadás-átvétel használati köre és a bizonylat tartalma 

 Áru kivételezési bizonylat tartalmi elemei 

 Áru visszavételezési bizonylat tartalmi elemei 

 Áruáttárolási bizonylat 

 Árumozgások manuális és számítógépes bizonylatolása 

 Készlet nyilvántartási bizonylatok 

 Készletmozgások bizonylatai 

 Készletmozgások manuális és számítógépes bizonylatolása 

 A leltározás menete és bizonylatai 

 A leértékelés menete, szabályai és bizonylatai 
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 A selejtezés menete, szabályai és bizonylatai 
 

Veszélyes áruk raktározása 

 A veszélyes áruk fogalma 

 A veszélyes áruk tipikus tulajdonságai 

 Veszélyes áruk VCI osztályozása 

 Veszélyes áruk tulajdonságai és tulajdonságjelző szimbólumai 

 A veszély jellegére utaló „H” mondatok 

 Az óvintézkedésre utaló „P” mondatok 

 A biztonsági adatlap tartalma és szerepe 

 Az előzetes ellenőrzés 

 Az áruátvétel és betárolási feltételek ellenőrzése 

 Részletes ellenőrzés és azonosítás 

 Raktárhely kijelölése és betárolás 

 Az együttraktározási tilalom 

 Komissiózási előírások 

 Expediálás, szállításra való előkészítés és berakodás 
 

Élelmiszerek raktározása 

 Az élelmiszer biztonság fogalma 

 Az élelmiszer biztonság összetevői: 

 mikrobiológiai szempontból 

 kémiai, vegyi anyagok jelenlétének szempontjából 

 fizikai szennyeződések távoltartásának szempontjából 

 A HACCP élelmiszer biztonsági rendszer 

 ISO 22 000 –es szabvány tartalma 

 Élelmiszer biztonság a raktározásban 

 Higiéniai követelmények 

 Klimatikus követelmények 

 Károsodások elleni védelem módszerei 

 A HACCP rendszer raktári kiépítésének összetevői, folyamata  

 Az MSz EN ISO 22000 rendszer követelményei és kiépítésének folyamata 

13. RAKTÁROZÁS GYAKORLAT TANTÁRGY   108 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A raktározás gyakorlat tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók alkalmazási szinten sajátítsák 

el azokat a készségeket, amelyek a raktározási tevékenységek lebonyolításához szükségesek. 

Legyenek képesek nyilvántartásokat, a raktári árumozgásokhoz kapcsolódó bizonylatokat ke-

zelni. Ismerkedjek meg és gyakorolják a különböző komissiózási módok feladatait, végrehajtási 

szinten kezeljék a raktárirányítási programokat. 
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Témakörök 

Raktározási folyamatok és eszközeik 

 Raktári anyagmozgató gépek fajtái 

 Mérőeszközök fajtái 

 Mérőeszközök hitelesítése, kalibrálása 

 A raktározás balesetvédelmi előírásai 

 A raktározás tűzvédelmi előírásai 

 A raktározás környezetvédelmi előírásai, hulladék-kezelés 

 A raktár tájékoztató és figyelmeztető feliratai 

 Tárolóeszközök ellenőrzési és karbantartási feladatai 
 

Raktárirányítási gyakorlat 

 Raktárirányítási programok funkciói 

 A raktárirányítás információs rendszere 

 Az információátvitel eszközei és használatuk 

 A komplex számítógépes raktározás feladatai 
 

Komissiózás a gyakorlatban 

 Megrendelések feldolgozása 

 Egylépcsős és kétlépcsős komissiózás 

 Árukigyűjtési program összeállítása 

 Áruelőkészítés 

 A komissiózás bizonylatai és kezelésük 

 Bizonylat nélküli komissiózás 

14. A RAKTÁROZÁS SZEREPE ÉS MUTATÓSZÁMAI TANTÁRGY  72 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A raktározás szerepe és mutatószámai tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék 

a raktározás ellátási láncon belüli szerepét és szükségességét, amelyben alapvető változásokat 

hozott a logisztikai szemléletmód és követelményrendszer érvényesülése.  

Ez legjobban azzal érzékelhető, hogy az ellátási láncban integrálódnak az áruáramlási és infor-

mációáramlási folyamatok, és amelyekben a raktározás csomóponti szerepet foglal el. 

 Célja továbbá, hogy a tanulók megismerjék azokat a számszerűsíthető tényezőket, amelyekkel 

a raktár működése üzemtanilag és minőségileg jellemezhető, és e működési paraméterek ösz-

szehasonlítást tesznek lehetővé tervezett értékekkel, előző időszak mutatóival, valamint a ver-

senytársak adataival. Ezen kívül alapot szolgáltatnak a következő időszak fejlesztési terveihez. 

 

Témakörök 

 

Az ellátási lánc jellemzői és a raktározás helye 

 Az ellátási lánc fogalma, jellemzői 
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 Készletezés, raktározás szükségessége 

 Raktártípusok az ellátási láncban 

 A raktározás fejlődési tendenciái és jellemzőik 

 

A raktározás technológiája és összetevői 

 A raktártechnológia fogalma, összetevői 

 MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítás követelményei 

 A veszélyes áruk tárolásának követelményei 

 MSZ EN ISO 22000 élelmiszerbiztonság követelményei 

 A TQM (teljes körű minőségmenedzsment) rendszer 

 Lean menedzsment eszközrendszere a raktározásban 

 GS 1 azonosítási és árukövetési rendszer 

 A szervezeti és működési szabályzat 

 Munkaköri leírások tartalma 

 Napi programkészítés és ellenőrzés 

 A munkavédelem általános és speciális raktározási követelményei 

 A tűzvédelem általános és speciális tűzvédelmi követelményei 

 Környezetvédelmi és hulladékkezelési követelmények 

 A leltározás, leértékelés, selejtezés előírásai, folyamata 

 Tárolóeszközök vizsgálata és javítása 

 Emelőgép biztonsági szabályzat 

 Mérőeszközök használata, hitelesítése, kalibrálása 

 

Üzemtani mutatók 

 A raktár statikus kapacitása 

 A statikus kapacitás összetevői 

 Egységrakomány képzés szerepe, eszközei 

 Tárolási módok és alkalmazási kritériumaik 

 A statikus kapacitás kihasználása 

 A raktár dinamikus kapacitása 

 A dinamikus kapacitás összetevői 

 Gépi kapacitások tervezése 

 Humán erőforrás szükséglet tervezése 

 Gépi és humán erőforrások napi feladatokhoz rendelése 

 A dinamikus kapacitás növelésének extenzív és intenzív lehetőségei 

 A dinamikus kapacitás kihasználása 

 

Minőségi mutatók 

 A vevőkiszolgálás mutatói 

 Az OEE mutató 

 Készletezési hatékonyság mutatói 
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15. RAKTÁRVEZETÉS GYAKORLAT TANTÁRGY   72 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A raktárvezetés gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy az elméleti tananyaghoz kapcsolódva 

a tanulók a gyakorlatban sajátítsák el a vezetői munka tennivalóit. A gyakorlati oktatáson belül 

kiemelt szerepet kap a raktárirányítással kapcsolatos ismeretek oktatása. 

 

Témakörök 

 

Raktározási folyamatok gyakorlata 

 Az áruátvétel folyamata, mennyiség és minőség ellenőrzési módok 

 Tárolási módok és eszközrendszerük 

 Komissiózási módszerek 

 Az expediálás folyamata, kiszállítási egység képzés 

 Járműrakodás 
 

A raktárirányítás gyakorlata 

 Raktárirányítási módszerek a gyakorlatban 

 A raktárirányító szoftverek funkciói 

 Az irányítási és végrehajtási szint közötti kapcsolat 

 Az információ átvitel módszerei, eszközei 

 Raktárirányítás helye a vállalatirányítási hierarchiában 
 

16. KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI TANTÁRGY  108 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A kommunikáció alapjai tantárgy elméleti oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátít-

sák a kommunikáció különböző fajtáit, felismerjék azokat és annak megfelelően kezeljék. Le-

gyenek tisztában a kommunikáció fontosságával, az ügyfelekre gyakorolt hatásának jelentősé-

gével. Képessé kell tenni a tanulókat arra, hogy a kommunikáció helyes megválasztásával ha-

tékonyan végezzék munkájukat. 

 

Témakörök 

 

Kommunikáció folyamata, fajtái, etikett és protokoll szabályok 

 A kommunikáció fogalma, fajtái 

 A szóbeli és írásbeli kommunikáció típusai 

 A nonverbális kommunikáció 

 A konfliktusok és kezelési módjaik 
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 A kommunikáció folyamata és fajtái 

 A kommunikáció etikai és protokollszabályai 

 Az elektronikus kapcsolattartás alapvető szabályai (netikett) 

 

Nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok, konfliktuskezelés 

 Írásbeli és szóbeli kommunikációjában fokozottan ügyel a nyelvhelyességi és 

nyelvhasználati szabályok betartására 

 Olvasott szakmai szöveg megértése 

 Hallott köznyelvi és szakmai szöveg megértése 

 A helyes beszéd technikája 

 Szóbeli megnyilvánulás (a szakmai beszéd) 

 Szabályelemzés, szabálykövető magatartás  

 A nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok 

17. ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ GYAKORLAT TANTÁRGY  36 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Üzleti kommunikáció gyakorlat célja, a hallgatók felkészítése a saját és a vállalat érdekeinek 

érvényesítésére, ehhez szükséges alapfogalmak és alapkészségek megtanítása, a sikeres tárgya-

lás "kellékeinek" megismertetése, alkalmazásának gyakoroltatása. 

 

Témakörök 

 

Üzleti nyelvi kultúra gyakorlat 

 Az üzleti kommunikáció gyakorlati fajtái 

 Üzleti nyelvi kultúra 

 Kommunikáció fogalma, fajtái, típusai és elhárításuk módjai 

 A tárgyalás előkészítése és lebonyolítása 

 Tárgyalástechnika 

 A kommunikációs zavarok fajtái 

 Tömegkommunikáció jellegzetességei 

 

Üzleti magatartás, társalgási protokollgyakorlat 

 Az üzleti magatartás és protokoll előírásai 

 Az üzleti etikett szabályai 

 Viselkedéskultúra alapszabályai 

 Kommunikációs különbségek típusai, fajtái, jellegzetességei 

 Telefonos kapcsolattartás 

 

A viselkedéskultúra szabályai gyakorlat 

 A viselkedéskultúra alapszabályai 
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 Az üzleti magatartás és protokoll előírásai 

 Az irodai munka etikai szabályai 

 A munkahelyi kapcsolatok (felettessel, munkatársakkal, ügyfelekkel) (ögy) 

 A munkahelyi viselkedés alapnormái 

 A munkahelyi konfliktusok és kezelési módjaik 

 Ügyféltípusok, ügyfélkapcsolatok kezelésének módjai 

 A személyiségfejlesztés lehetőségei 

 Álláskeresési technikák 

 

18. VEZETÉSI, JOGI, GAZDASÁGI ÉS MARKETING ELMÉLETI ISMERETEK TAN-

TÁRGY  62 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Vezetési ismeretek tanításának célja az, hogy a szakképzés után vezető beosztásba kerülő 

tanulók megismerjék azokat az általános követelményeket, amelyeknek, mint vezető meg kell 

felelniük, a vezetési stílusokat, a beosztott dolgozókkal való kapcsolat viselkedésformáit, telje-

sítményük értékelésének módjait, valamint motiválásuk módszereit. 

A Jogi ismeretek tanításának célja, hogy egyrészt a tanulók megismerjék a jogi alapfogalmakat, 

általános alapismereteket szerezzenek a jogalkotás hierarchiájáról, másrészt, hogy megismerjék 

a vállalkozások gazdálkodásának jogszabályi hátterét, valamint a szerződéskötéshez kapcso-

lódó alapvető jogi szabályozást. 

A gazdasági ismeretek oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók elsajátítsák a gazdasági alap-

fogalmakat, megértsék a gazdaság működési mechanizmusát. Ismerjék a piaci folyamatokat, 

azok törvényszerűségeit. Legyenek tisztában a pénz funkcióival és a pénzforgalom fajtáival 

valamint a vállalkozási alapismeretekkel. 

A Marketing ismeretek oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az ismerete-

ket, amelyek segítségével a tanulók képesek a marketing gazdasági szerepének, helyzetének 

meghatározására. Ismertesse meg a tanulókkal a marketing feladatait, eszközeit, helyét és célját 

a vállalkozás piaci működése során. Tudatosítsa a tanulókban a marketing szerepét. A tanulók 

részletesen foglalkozzanak a marketingkommunikáció fogalmával, jelentőségével, a marketin-

gen belül elfoglalt helyével, a kommunikáció közvetlen, közvetett eszközeivel. 
 

 

Témakörök 

 

Vezetési ismertek 

 A vezetés gazdasági és társadalmi funkciója 

 A munkaszervezés technikája 

 Humán (emberközpontú) vezetéselmélet 

 Motivációs irányzatok 

 Beosztottak teljesítményének értékelése 
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 A vezetővel szemben támasztott követelmények 

 Vezetői tulajdonságok, adottságok, képességek 

 Vezetői típusok 

 Vezetői motiváltság 

 Vezetői értékek 

 Vezetés és szervezés összefüggései 

 A gazdasági rendszerek szervezete 

 A szervezési folyamat 

 A szervezés módszerei 
 

Jogi ismeretek 

 A jogszabályok hierarchiája 

 Magyarország Alaptörvénye 

 A polgári jog (PTK) 

 A Ptk. szerkezete 

 A jogi személy fogalma 

 Gazdasági társaságok 

 A polgári jogviszony fogalma, fajai 

 Tulajdonjogviszony 

 Kötelemi jog 

 Kártérítési felelősség 

 Szerződések, a szerződési jog alapelvei 

 A szerződések létrejötte 

 Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai 

 Semmisség és megtámadhatóság 

 A szerződésszegés általános szabályai 

 Termékszavatosság, jótállás 

 Az adásvételi szerződés 

 A vállalkozási szerződés 

 A fuvarozási szerződés 

 A megbízási szerződés 

 A szállítmányozási szerződés 

 A bérbeadási szerződés 

 A biztosítási szerződés 
 

Gazdasági ismeretek 

 A szükséglet fogalma, csoportosítása, rangsorolása 

 A makrogazdaság szereplői és a makrogazdasági körforgás 

 A nemzetgazdaság ágazati szerkezete 

 Az állami beavatkozás oka, célja, eszközei 

 Makrogazdasági mutatók értelmezése, számításuk 

 Főbb gazdasági szereplők jellemzése, helyük a gazdálkodási folyamatban 

 A fogyasztó, mint a gazdaság egyik kulcsszereplője 
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 A globalizáció fogalma 

 A piac 

 A piac fogalma, típusai, a piaci szereplők meghatározása 

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

 A piaci formák és jellemzőik 

 A vállalkozás piaci helyzetének, döntéseinek szerepe az árbevétel alakulásában 

 A fedezeti pont jelentősége a vállalkozási döntésekben 

 A tisztességes piaci magatartás és verseny védelmének állami eszközei és a ver-

senyszabályozás 

 A vállalkozás 

 A vállalkozások fogalma és céljai 

 A vállalkozás alapításának, működésének külső és belső feltételei, érintettjei 

 Vállalkozások csoportosítása különböző szempontokalapján 

 Vállalkozási formák jellemzése 

 Vállalkozások finanszírozási forrásai: saját forrás, idegen forrás 

 A kereskedelmi bankok finanszírozással kapcsolatos feladatai 

 Folyószámla hitelek; Rövid, közép- és hosszú lejáratú bankhitelek 

 Hitelezéssel kapcsolatos alapfogalmak (kamat,futamidő, fedezet, jelzálog, saját-

erő) 

 Vállalkozások adófizetési kötelezettségei 
 

Marketing ismeretek 

 A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése, alkalmazási területei 

 A marketing fejlődési szakaszai 

 A marketing jellemző tendenciái napjainkban 

 A marketing sajátosságai a kereskedelemben és a szolgáltatásban 

 Marketing stratégiák típusai és megvalósításának elvei 

 A fogyasztói magatartás modellje 

 A vásárlói magatartást befolyásoló tényezők 

 Vásárlói magatartás megfigyelése 

 Vásárlói típusok jellemzői 

 Vásárlói típusok megfigyelése 

 Szervezeti vásárlói magatartás 

 Célpiaci marketing lényege, kialakulása 

 Piacszegmentálás lényege, ismérvei 

 Célpiac-választás 

 Pozicionálás 

 Szervezeti vásárlók piac-szegmentációja 

 A marketing és piackutatás kapcsolata 

 A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, folyamata, mód-

szerei 

 Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése 
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 Kutatási terv, kutatási jelentés 

 Kérdéstípusok 

 Kérdőívszerkesztés 

 Primer piackutatási módszerek 

 Szekunder piackutatási módszerek 

 Termékpolitika és termékfejlesztés 

 A termék piaci életgörbéje és az egyes szakaszok jellemzői 

 Árpolitika, ár stratégia és ár taktika fogalma, lényege 

 Ár fogalma, szerepe, ár képzési rendszerek 

 Ár differenciálás, ár diszkrimináció 

 A fogyasztói ár elfogadást és árérzékenységet befolyásoló tényezők 

 Értékesítéspolitika, értékesítési csatornák kiválasztása 

 Marketing kommunikáció 

 Kommunikációs politika fogalma, jelentősége 

 A kommunikáció fogalma, fajtái 

 A kommunikációs folyamat 

 Marketingkommunikáció eszközrendszere 

 A marketingkommunikáció lényege, a kommunikációs mix elemei 

 Reklám fogalma, szerepe, fajtái 

 Reklámeszközök fogalma, fajtái 

 Eladásösztönzés fogalma, funkciói 

 Direkt marketing 

 PR fogalma, jellemzői, területei 

 Belső PR 

 Külső PR 

 Szponzorálás 

 Image lényege, fajtái 

 Arculat fogalma, arculatot befolyásoló tényezők 

 Arculat formai és tartalmi elemei 

 Arculattervezés (vállalat, honlap) 

 Internet szerepe, a vállalati honlap 

 

19. MARKETING, VEZETÉS, SZERVEZÉS GYAKORLAT TANTÁRGY 62 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
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A tantárgy tanításának célja 

A marketing, vezetés, szervezés gyakorlat tantárgy célja, hogy tanulók a marketing alapjainak 

elméleti áttekintését követően lehetőséget kapjanak a tanultak gyakorlati alkalmazására, isme-

reteik elmélyítésére. A tantárgy koncentráltan foglalkozik a piackutatás, a kérdőívkészítés és a 

marketingkommunikáció eszközeinek valóságos, illetve szimulációs környezetben történő gya-

korlásával. Célja továbbá, a témakörben tanult elméleti módszerek gyakorlatba való átültetése, 

azon fontos vezetési, szervezési tevékenységek gyakorlása, amelyek a vezető feladatait képe-

zik. 

 

Témakörök 

 

Marketing stratégia, piackutatás gyakorlat 

 Piackutatási terv készítése 

 Kérdőívkészítés 

 Megadott szempontok szerinti piackutatás a gyakorlóhelyen 

 Megadott szempontok szerinti piackutatás utcán 

 Adatfeldolgozás 

 Prezentáció 

 Termékek/szolgáltatások marketingstratégiájának elemzése 

 Egy elképzelt termék/szolgáltatás piaci bevezetésének megtervezése 
 

Reklám és PR gyakorlat 

 Reklámeszközök és reklámtípusok 

 PR-eszközök 

 Egy elképzelt cég PR és arculati tervének elkészítése 

 Egy elképzelt termék/szolgáltatás reklám és eladás ösztönzési tervének elkészítése 

 A témakör részletes kifejtése 
 

Vezetési feladatok gyakorlat 

 Stratégiai és operatív tervezés 

 Működési szabályzat készítése 

 Munkaköri leírás készítése 

 Teljesítménymérés és értékelés 

 Motivációs formák kidolgozása 

 Konfliktuskezelés 

 Csoportalakítás 

 Brainstorming, mint csoportos alkotótechnika 

 A témakör részletes kifejtése 
 

Szervezési feladatok gyakorlat 

 Szervezetkialakítás 

 Projekttervezés 

 Hálótervezés 

 Gantt diagram 



156 

 

20. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ISMERETEK TANTÁRGY  124 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az általános szállítmányozási ismeretek tantárgy oktatásának elsődleges célkitűzése, hogy a 

Magyarországon működő szakvállalatok részére magas színvonalú elméleti és gyakorlati kép-

zést biztosítson. A tantárgy tanítása során feladatul kell kitűzni, hogy a tanulók a külkereske-

delmi, a pénzügyi, a különböző közlekedési alágazatok tevékenységével kapcsolatos alapfogal-

makat, összefüggéseket, a szállítmányozási tevékenységet megismerjék és a gyakorlatban al-

kalmazni tudják. 

Ennek biztosítása érdekében ismerjék meg a nemzetközi szokványokat, a tevékenységet meg-

határozó szabályokat, a nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat a különböző közleke-

dési alágazatok keretében, a kapcsolódó földrajzi ismereteket, a fuvaroztatói és fuvarozói igé-

nyeket, a szállítmányozási feladatok ellátásának módozatait, a vámismeretek birtokában pedig 

a vám megbízások önálló lebonyolítására. 

 

Témakörök 

 

Szállítmányozási alapismeretek 

 Alapfogalmak: szállítás, fuvarozás, fuvaroztatás, szállítmányozás 

 A szállítmányozás szerepe a külkereskedelmi áruforgalom lebonyolításában 

 A szállítmányozási tevékenység jogi szabályozása (PTK, MÁSZF) 

 A szállítmányozási szerződés megkötése 

 Okmányok a szállítmányozásban 

 A nemzetközi szállítmányozás kialakulásának és fejlődésének rövid áttekintése 

 Szállítmányozási szakmai szervezetek 

 A nemzetközi szállítmányozó kapcsolatai a különböző fuvarozókkal és szolgáltatókkal 

 Nemzetközi szokványok; INCOTERMS 2010; a paritások értelmezése és használata, 

paritás kiegészítések 
 

Külkereskedelmi- és vámismeretek 

 A nemzetközi munkamegosztás és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok formái 

 A külkereskedelem résztvevői 

 A külkereskedelmi ügylet fogalma, típusai 

 Egyszerű külkereskedelmi ügyletek, különleges külkereskedelmi ügyletek 

 A külkereskedelmi ügylet előkészítése, lebonyolítása, okmányai, ajánlati tevékenység, 

kalkuláció és árképzés, szerződés megkötése és tartalma 

 Nemzetközi pénzügyi intézmények 

 Valuta, deviza, bankügyletek, bankműveletek, pénzügyi folyamatok 

 Fizetési eszközök és módok a nemzetközi elszámolásokban, ezek nemzetközi szokvá-

nya 

 A tőzsdék és a hitelek szerepe a külgazdaságban 
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 Vámjogi fogalmak, vámtörvény, vámigazgatás 

 Nemzetközi vámegyezménye 

 Vámtarifa 

 Vámeljárások, vámkezelés, vámkiszabás 

 Vámkezességek, vámgaranciák 

 Vámokmányok 
 

Szállítmányozási földrajz 

 Magyarország gazdasági körzetei, régiói, jelentősebb települései 

 Magyarország logisztikai rendszere 

 Magyarországot érintő nemzetközi teherforgalom fontosabb tranzit útvonalai 

 A nemzetközi forgalom szempontjából fontos európai vasutak 

 TEN, TERN, TINA hálózatok 

 Az európai repülőterek földrajzi elhelyezkedése 

 Interkontinentális forgalom 

 

21. ÁGAZATI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ISMERETEK TANTÁRGY 217 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az ágazati szállítmányozási ismeretek tantárgy oktatásának célkitűzése, hogy a tanulók az ál-

talános szállítmányozási ismeretek birtokában megismerjék és alkalmazni tudják az egyes köz-

lekedési alágazatok szállítmányozási feladatainak specialitásait. 

 

Témakörök 

 

Vasúti és közúti szállítmányozási ismeretek 

 A vasutak helye és feladata a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában 

 A vasúti árufuvarozással összefüggő fontosabb műszaki fogalmak, kocsi típusok  

 Vasúti kocsi megrendelése, tengelynyomás kiszámítása, űrszelvény, rakszelvény, rak-

minta 

 A nemzetközi vasúti egyezmények 

 Nemzetközi díjszabási rendszerek, kedvezmények, visszatérítések 

 Bérmentesítés, fuvardíj-elszámolás, vasúti határátmenetek 

 Vasúti fuvarozási okmányok, az okmányok kitöltése 

 Reexpedíció, tranzitforgalom 

 A közúti árufuvarozás szerepe a nemzetközi áruforgalom lebonyolításában; gépkocsi 

típusok, azok fontosabb műszaki adatai 

 Közúti fuvarozási engedélyek 

 Nemzetközi közúti egyezmények 
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 Speciális küldemények (túlsúlyos, túlméretezett árudarabok) közúti fuvarozásánál je-

lentkező szállítmányozói feladatok 

 Gépkocsi megrendelése, fuvarokmányok kitöltése, fuvardíj elszámolása, közúti határ-

átmenetek 

 

Vízi, légi és speciális szállítmányozási ismeretek 

 A tengeri árufuvarozás szerepe a külkereskedelmi áruforgalom lebonyolításában; a ten-

gerhajózási ügyletek szabályozása  

 A kereskedelmi hajók főbb típusai; a tengeri hajók osztályozása, jellemző adatai 

 A vonalhajózás általános jellemzése, vonalhajózási konferenciák  

 Hajózási okmányok kitöltése, funkciói, típusok; a tengeri hajóraklevél (b/l) átruházha-

tósága 

 A bérelt hajózás általános jellemzése; a bérelt hajózás formái 

 Kikötői szolgáltatások, kikötői díjszabások 

 Az elhajózási kikötő megválasztásának szempontjai; fontosabb európai és tengerentúli 

országok kikötőinek ismerete 

 A folyamhajózás szerepe a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában 

 A folyamhajózáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények, díjszabások, fuvarozási ok-

mányok 

 Dunai kikötők ismerete  

 A Duna-Majna-Rajna csatorna fontossága a magyar külkereskedelmi áruk lebonyolítá-

sában 

 A légi árufuvarozás jelentősége a nemzetközi árucsere-forgalom lebonyolításában, légi 

társaságok 

 Légi fuvarozást szabályozó nemzetközi egyezmények  

 Légi díjszabások, fuvarozási okmányok  

 A gyűjtőforgalom szervezése és lebonyolítása; fuvardíjképzés  

 Raktározási tevékenység a nemzetközi gyűjtőforgalomban  

 Vámolási feladatok a gyűjtőforgalomban; okmányok használata, kitöltése  

 Az áruk veszélyességi fokozatok szerinti besorolása és csomagolása a szárazföldi, vala-

mint a tengerentúli forgalomban  

 Gyűjtő fuvareszközök indítása és fogadása; az áru belföldi terítése (disztribúció)  

 Gyűjtőforgalommal kapcsolatos okmányok kitöltése 

 A kombinált forgalom szervezése 

 A konténeres árufuvarozás kialakulása, jelentősége, a konténerek műszaki adatai 

 A konténeres árufuvarozáshoz kapcsolódó nemzetközi egyezmények, konténer depók 

és terminálok 

 A tengerentúli konténeres áruforgalom lebonyolítási formái 

 Díjtétel képzés és költségek elszámolása a tengerentúli konténeres áruforgalom lebo-

nyolításánál  

 A szárazföldi konténerforgalom lebonyolítási lehetőségei keleti irányban és Európa or-

szágaiba 
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22. SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ISMERETEK GYAKORLAT TANTÁRGY  155 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
 

A tantárgy tanításának célja 

A Szállítmányozási ismeretek gyakorlati oktatásának célja, hogy a tanulók az elméletben tanul-

takat felhasználják esettanulmányok feldolgozásával, valamint konkrét szállítmányozási fel-

adatok üzemszerű bonyolításával. 
 

Témakörök 

 

Vasúti szállítmányozási gyakorlatok 

 Nemzetközi díjszabási rendszerek, kedvezmények, visszatérítések 

 Fuvardíjszámítás 

 Bérmentesítés, fuvardíj-elszámolás, vasúti határátmenetek 

 Vasúti fuvarozási okmányok, az okmányok kitöltése 
 

Közúti szállítmányozási feladatok 

 Gépkocsi megrendelése 

 Fuvarokmányok kitöltése 

 Fuvardíjszámítás 

 Fuvardíj elszámolása 
 

Vízi szállítmányozási feladatok 

 Hajózási okmányok kitöltése 

 Hajózási okmányok funkciói, típusai 

 Fuvardíjszámítás 

 A tengeri hajóraklevél (b/l) átruházhatósága 

 A folyamhajózás okmányainak kitöltése 
 

Légi szállítmányozási feladatok 

 Légi díjszabások kezelése 

 Légi díjszámítás 

 Fuvarozási okmányok kitöltése 
 

Kombinált szállítmányozási feladatok 

 Konténeres fuvarozás díjtételképzés 

 Költségek elszámolása a tengerentúli konténeres áruforgalom lebonyolításánál 

 

23. LOGISZTIKA TANTÁRGY  217 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 
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A logisztika tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a logisztika fo-

galmának jelentéseit, a vállalati logisztikai folyamatok elemeit és az ahhoz kapcsolódó felada-

tokat. Ismerjék meg a veszélyes árukra vonatkozó előírásokat és legyenek képesek együttmű-

ködni a hatósággal, szakemberekkel. Cél az is, hogy a tanulók megismerkedjenek a logisztikai 

területen jelentkező főbb költségekkel, azok egymásra hatásával, a jellemző beruházási költsé-

gekre tett hatásával és a logisztikai folyamatok által eredményezett kiszolgálási színvonal mé-

résével. 

 

Témakörök 

 

A logisztikai rendszer 

 A logisztikai rendszer 

 A vállalati logisztikai rendszerek strukturális megoldásai 

 Az ellátási lánc fogalma, szereplői, kapcsolatuk 

 A beszerzés és beszállító menedzsment 

 A szállítóértékelés célja, szerepe, eszközei 

 A beszerzési folyamat 

 A disztribúció, disztribúciós struktúrák és azok jellemzői 

 A disztribúció és az értékesítés kapcsolata 

 A kiszolgálási színvonal fogalma 

 A logisztikai információs rendszer 

 Az integrált vállalatirányítási rendszerek logisztikához kapcsolódó moduljai 

 Áruazonosító és nyomon követési rendszerek 

 City logisztika 

 Makro logisztika 
 

Vevő-szállító kapcsolatok 

 A szállítóértékelés célja, szerep eszközei 

 A szállító minősítés 

 Ajánlatértékelés 

 Árajánlat tartalma, ajánlatadás szabályai 

 Kis értékű beszerzések kezelése 

 Megrendelés feladása 

 Az áruátvétel menete 

 Rendelésteljesítés feltételei 

 Rendelésfeladás illetve feldolgozás folyamata 

 Kiszolgálási színvonal mérése 

 Aftersale kapcsolatok 

 Reklamáció kezelése 

 Visszáru-kezelés 
 

Speciális kezelést igénylő termékek a logisztikában 

 A veszélyes áruk tulajdonságai 
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 A veszélyes áruk kezelésének szabályai 

 A veszélyes áruk osztályozása 

 A veszélyes áruk jelölése 

 A veszélyes áruk csomagolása 

 A veszélyes áruk nyilvántartása 

 Az élelmiszerek kezelésének szabályai 

 Munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

 

Logisztikai kontrolling 

 A logisztikai és pénzügyi kontrolling fogalma 

 A logisztikai költségek és befolyásoló tényezők 

 A vállalat értékesítési csatornáit befolyásoló főbb mutatók 

 A készletértékelés elvei 

 Készletgazdálkodás főbb mutatói 

 Logisztikai normatívák mérése és elemzése 

 Kiszolgálási színvonal mutatói, mérésének módjai 

 Költséghatékonysági számítások 

 Jelentések készítése 

 

24. LOGISZTIKAI TERVEZÉS GYAKORLAT TANTÁRGY 171 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A logisztikai tervezés és fejlesztés gyakorlati tantárgy tanításának célja, hogy a Logisztika 

tárgyban megismert rendszerekben jelentkező tervezési feladatokat és az e feladatokhoz kap-

csolódó informatikai eszközöket a tanulók megismerjék. Legyenek képesek elvégezni terme-

léstervezési és készletelemzési számításokat. Megismerjék a lean elveket és a minőségme-

nedzsment főbb elemeit. Legyenek képesek egyszerűbb fejlesztési feladatokhoz az eszközöket 

alkalmazni, adatot gyűjteni. 

Témakörök 

 

Készletgazdálkodás gyakorlat 

 A készletek szerepe a logisztikai rendszerben 

 A készletek típusai 

 A biztonsági készletek szerepe 

 Készletmodellek 

 Készletgazdálkodás főbb mutatói és számításuk 

 A gazdaságos rendelési tételnagyság számítása 

 ABC elemzés 

 XYZ elemzés 
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Termeléstervezés gyakorlat 

 A termeléstervezés rendszere, kapcsolódása más tervezési rendszerekhez 

 Kapcsolattartás a rendeléssel és az értékesítéssel 

 Aggregált terv 

 Anyagszükséglet tervezés, MRP 

 A tervezési, rendelési változások hatásai a tervben 

 Ütemezés 

 Termeléstervezés adatbázisai 

 

Lean, minőségmenedzsment gyakorlat 

 A lean alapelvei, a lean termelési rendszer 

 Folyamatfejlesztés 

 A minőség fogalma, a minőségtanúsítás módjai 

 Minőségbiztosítási rendszerek szerepe 

 Szavatosság, jótállás, termékfelelősség 

 TQM 

 Minőség és folyamatfejlesztési technikák 

25. VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁS TANTÁRGY 36 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 04 Pénzügyi ügyintéző mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik 

. 

A tantárgy tanításának célja 

A Vállalkozásfinanszírozás tantárgy tanításának célja, hogy bemutassa a pénzügyi befek-

tetések jelentőségét, hatását a gazdaságra, a beruházási döntések során elsajátított ismere-

tek és a finanszírozási döntésekben megszerzett kompetenciák alapján. Felkészítse a tanu-

lókat a vállalkozások pénzügyi helyzetének alapvető elemzésére alkalmas mutatók megál-

lapítására és a mutatóérték tartalmának egyszerű magyarázatára. Megismerje a tanuló a 

státusz és az éves pénzforgalmi terv szerepét a pénzügyi tervezés során. 

 

Témakörök 

 

A vállalkozás pénzügyi döntései 

Pénzügyi döntések célja, tartalma, típusai 

Befektetési és finanszírozási döntések 

Hosszú és rövid távú döntések 

 

A beruházások értékelése 

A beruházásokkal kapcsolatos fogalmak 

Befektetés és a beruházás közötti különbség 
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Beruházások csoportosítása a beruházás szintje, a beruházás jellege, a beruházás ösz-

szetétele, a megvalósítás finanszírozási forrása, a kivitelezés módja, a gazdasági mű-

szaki hatás, a beruházás célja, az egymáshoz való kapcsolata és kölcsönhatása szerint 

A beruházások pénzáramai, típusai (kezdő pénzáram, működési pénzáram és végső 

pénzáram) és tartalmuk 

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, belső kamatláb, és jövedelmezőségi 

index 

Döntési szabályok a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására vonatkozóan 

A beruházás megvalósítása, üzembehelyezése 

 

A forgóeszköz-ellátás 

A forgóeszközök gazdálkodásban betöltött szerepe 

A forgóeszköz körforgás, a beszerzés, a termelés és az értékesítés tevékenységek során 

a forgóeszközök megjelenési formája 

A forgóeszköz csökkentés jelentősége 

A készletek csoportosítása 

A készletek értékelése forgási mutatók alapján 

A forgóeszköz szükséglet megállapítása (forgási mutatók, mérlegmódszer alkalmazá-

sával) 

Az átmeneti és a tartós forgóeszköz közötti különbség, jellemzőik 

 

A finanszírozás gyakorlata 

A finanszírozás fogalma, jellemzői 

A finanszírozás formái: belső és külső finanszírozás 

A finanszírozási alapelvek: rentabilitás, normativitás, rugalmasság, biztonság, önálló-

ság) 

Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv  

Tartós forgóeszköz-lekötés és átmeneti forgóeszköz lekötés finanszírozása 

Az illeszkedési elv értelmezése 

Finanszírozási stratégiák: szolid, konzervatív, agresszív 

A beruházások finanszírozási forrásai  

Önfinanszírozás, vagy külső finanszírozás 

A hitel, mint idegen finanszírozási forma 

A hitelfajták 

A hitelezési eljárás menete 

Hitelbiztosítékok 

Sajátos finanszírozási források: lízing és a támogatás 

A vállalati tőkeköltség, mint a finanszírozási források ára 

Forgóeszköz-finanszírozás 

Jellemző finanszírozási források  
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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 

 

A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése 

A teljesítménymutatókból nyerhető információk 

Elemzés állományi és folyamatszemléletben 

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 

 

26. VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁS GYAKORLAT TANTÁRGY 31 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 04 Pénzügyi ügyintéző mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a beruházási és hosszú-

távú pénzügyi döntések elméleti ismeretanyagára építve a tanuló alkalmas legyen a beruházá-

sok megvalósítási döntéseihez kapcsolódó egyszerűbb számítások elvégzésre és a következte-

tések levonására, valamint a forgóeszközök szükségeltének megállapítására és az azokhoz ren-

delhető finanszírozási források felkutatására. 

Felkészítse a tanulókat a vállalkozások pénzügyi helyzetének alapvető elemzésére azáltal, hogy 

közreműködik a státusz és az éves pénzforgalmi terv összeállításában. 

 

Témakörök 

 

Beruházások pénzügyi döntései 

A beruházások gazdaságossági számításainak gyakorlása feladatok megoldásával: 
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A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási 

pénzeszközök forgási sebessége 

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték és jövedelmezőségi index, a belső 

megtérülési ráta (számítás nélkül, csak értelmezés szintjén) 

Döntési szabályok ismeretében a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására vonat-

kozóan magyarázat megfogalmazása 

 

Forgóeszköz-szükséglet megállapítása 

A forgóeszköz szükségelt megállapítása feladatok megoldásával a forgási mutatók és 

a mérlegmódszer alkalmazásával 

A forgási idő és fordulatok száma közötti összefüggés értelmezése 

Kronologikus átlag alkalmazása az átlagkészlet meghatározásánál 

 

A finanszírozás gyakorlata 

Kölcsöntörlesztés, hiteldíj 

Nettó forgótőke kiszámítása 

Feladatok a finanszírozás stratégiák megállapítására, és annak értelmezésére 

Döntési feladatok finanszírozásra pl. rövid lejáratú hitelfelvétel, vagy váltó diszkontá-

lás  

Likviditási terv összeállítása alapadatokkal (egyszerű séma alapján), pótlólagos for-

rásszükséglet meghatározásával 

 

Pénzügyi teljesítményének mérése 

Vagyon – és tőkestruktúra mutatók, hatékonysági mutatók, jövedelmezőségi mutatók, 

eladósodási mutatók, pénzügyi egyensúly mutatói, piaci érték mutatók képletének fel-

ismerése. 

A mutatók kiszámítása konkrét adatok ismeretében. 

A mutatók értékének egyszerű magyarázata, levont következtetések megfogalmazása 

 

27. ADÓZÁS TANTÁRGY  31 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 04 Pénzügyi ügyintéző mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Adózás tantárgy tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat a kiemelt adójogszabályok 

alkalmazására az adózás rendjében meghatározottak figyelembevételével a jövedelem típusú 

adók és forgalmi adó, valamint a helyi adók tekintetében. A tanulóknak egyszerűbb adózási 

feladatok megoldásában jártasságot kell szerezni, és ki kell tudni számolni az egyes adónemek 

kapcsán a fizetendő adóelőlegeket, valamint tudni kell elkészíteni írásban az éves bevallásokat. 
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Témakörök 

 

Az adózás rendje 

Az adózó és az adóhatóságok 

Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége 

Az adókötelezettség szabályai 

Az adómegállapítás formái  

Adótitok 

Ellenőrzés célja, és fajtái 

Az ellenőrzés megindítása és lefolytatása, az ellenőrzés befejezése 

Jogkövetkezmények: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság, mulasztási 

bírság 

 

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, munkáltatói adómegállapítás, 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 vál-

lalkozói „kivétre”)  

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 megál-

lapítása gyakorló feladatokon keresztül 

A különadózó jövedelmek adóztatása kiemelten az ingóság és az ingatlan értékesítés 

adóztatása, a kamatjövedelem, az osztalékból származó jövedelem 

Feladatok megoldása az összevonásra kerülő és a különadózó jövedelmekre, esetta-

nulmány elkészítése kiscsoportos keretben 

 

Egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái 

Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi jövedelemadóban 

A vállalkozói személyi jövedelemadó 

A vállalkozói kivét, a vállalkozói nyereség és a vállalkozói osztalékalap adózási sza-

bályai  

Az átalányadózás szabályai 

Az egyszerűsített vállalkozói adó  

Az adónem választásának feltételei 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke. 

Az egyszerűsített vállalkozói adó által kiváltott adónemek 

A kisadózó vállalkozások tételes adója 

Az adónem választásának feltételei 
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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, valamint az 

egyszerűsített vállalkozói adó és a kisadózó vállalkozások tételes adója körében, eset-

tanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 

 

Társaságok jövedelemadózása 

A társasági adó alanyai 

Az adófizetési kötelezettség  

A társasági adóalap meghatározása 

Az adózás előtti eredmény, az adóalap és a jövedelem(nyereség) minimum összefüg-

gései  

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 és a mérlegszerinti eredmény 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai 

Az adónem választásának feltételei 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

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. 

 

Általános forgalmi adó 

Az általános forgalmi adó alanyai 

A gazdasági tevékenység fogalma 

A termék értékesítésének és szolgáltatás nyújtásának esetei a tv. értelmében 

A termék közösségen belüli beszerzés és a termék importja 
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A teljesítés helye a termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében az általá-

nos szabályok értelmében 

Az adófizetési kötelezettség keletkezése, a fizetendő adó megállapítása 

Az adó alapja termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében 

Az adó lapjának 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 megosz-

tására vonatkozóan az adó alóli mentességek és az adómértékek több kulcsára tekin-

tettel 

 

Helyi adók 

A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális jellegű 

adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi iparűzési adó 

Az egyes típusok adóalanyai  

Az adó alapja és mértéke 

Az adókötelezettség teljesítése 

Egyszerűbb feladatok megoldása a helyi adótörvényben meghatározott adónemekre 

 

Gépjárműadó és cégautóadó 

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 adó kedvezmények 

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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28. ELEKTRONIKUS ADÓBEVALLÁS GYAKORLATA TANTÁRGY  62 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 04 Pénzügyi ügyintéző mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Elektronikus adóbevallás gyakorlata tantárgy célja, hogy kialakítsa a tanulóban az egyes 

kiemelt adónemek, valamint az adatszolgáltatások elektronikus bevallásának készségét. A ta-

nuló a tantárgy elsajátítása után alkalmas legyen adókkal, járulékokkal kapcsolatos bevallásokat 

készíteni és kijelölésre elküldeni a NAV keretprogramjai alkalmazásával. A tanuló legyen ké-

pes a bevalláshoz szükséges adatokat begyűjteni, ismerve azok számviteli, illetve pénzügyi te-

rületének forrásait. Alkalmassá váljék a hibás bevallásban a hiba megkeresésére és kijavítására. 

Ismerje a bevallások gyakoriságát, határidejét, szerkezetét. 

 

Témakörök 

 

Gyakorlati előkészítés 

A munka előkészítésének menete: 

NAV honlapján tájékozódás 

Keretprogram letöltés, a kiválasztott nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk letöltése 

A számítógépen a nyomtatványkitöltő rendszerben a kiválasztott bevallás megnyitása 

A törzsadatok kitöltése 

 

Elektronikus bevallás gyakorlata 

Az elkészítendő bevallások fajtái: 

A dolgozók be- és kijelentésének elkészítése, adatváltozások bejelentése, valamint az 

egyszerűsített dolgozói bejelentés (T1041, T1042E) 

Bevallás elkészítése a foglalkoztató, kifizetőhely havi szja, szociális hozzájárulási adó 

és járulék kötelezettségéről a munkavállalók és minden egyéb jogviszonyban foglal-

koztatott személy munkavégzésével kapcsolatosan (08-as és 08E bevallás) 

A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó (jövedelme 

szerint adózó és átalányadózó) és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hoz-

zájárulási adó és járulék kötelezettségeiről (58-as) bevallás elkészítése, alkalmazásá-

nak esetei 

Az eva bevalláshoz szükséges adatállomány, a bevallás elkészítése egyéni- és társas 

vállalkozás esetén (43-as bevallás) 

Az átvezetési kérelem elkészítése az adónemek közötti adók átvezetése és a vissza-

igénylendő adó, járulék illetve az esetleges adókiutalás (17-es bevallás) 

A személyi jövedelemadó bevallásához szükséges igazolások begyűjtése után magán-

személy, illetve egyéni vállalkozó - (jövedelme szerint adózó, átalányadózó, ekhós 

adóalany) - 53-as bevallásának elkészítése 

Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás) 

Az éves adatszolgáltatás teljesítése a dolgozó felé a munkavállaló éves munkájával 

kapcsolatos bevételeinek, levont adójának, járulékainak bevallására (M30-as bevallás) 
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Munkáltatói éves adatszolgáltatás a személyi jövedelemadó megállapításához (M29) 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék alá való ki- és bejelentés (T1011-es bevallás) 

Általános forgalmi adó bevallás készítése (65-ös bevallás) 

Egyéni vállalkozó, társaság éves iparűzési adójának a bevallása 

Az adatlap elkészítése a kilépő dolgozó időszaki béradatainak összesítésére (Adatlap 

évszám) 

A kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (kata) 

Nyilatkozat elkészítése a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás) 

A bevallási nyomtatványok tartalma akkor is számonkérhető, ha időközben más szám, 

vagy elnevezés alatt kell a bevallást elkészíteni. 

 

A bevallások ellenőrzése 

A kész bevallások áttekintése 

Szükség esetén a kitöltési útmutató használata 

Ellenőrzési funkció futtatása 

Jelzett hibák javítása 

Mentés 

A hibátlan bevallás kijelölése elektronikus elküldésre 

 

29. GAZDÁLKODÁSI ISMERETEK TANTÁRGY 36 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 51 344 04 Pénzügyi ügyintéző mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulóval megismertesse a befektetett eszközökkel való gazdálkodás, a forgóeszköz- és 

készletgazdálkodás, a munkaerő és bérgazdálkodás elemzésének módszereit, legfontosabb 

mutatóinak kiszámítását. A módszerek felhasználásával képes legyen a tanuló a vállalkozás 

belső és külső környezetében bekövetkező változások követésére, alkalmazkodási javasla-

tok kidolgozására 

 

Témakörök 

 

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 beruházások gazdaságossági vizsgálata 

A beruházás folyamata 
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Készletgazdálkodás, 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 

A forgóeszközök fogalma, főbb csoportjai (vásárolt és saját termelésű készletek) 

A készletgazdálkodás, struktúra kialakítása, készletnormák, anyagnormák 

A teljes forgóeszköz állománnyal való gazdálkodás (optimális összetétel, hatékony-

ság, igényesség, forgási sebesség) 

 

Munkaerő és bérgazdálkodás 

A munkaerő és bérgazdálkodás feladatai 

A vállalkozás munkaerő-szükségletének biztosítása (szükséglet meghatározása, bizto-

sítása, 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 

Gazdálkodás, gazdaságosság 

A vállalkozás eszközei és ráfordítások 

Az árbevétel és a jövedelem  

A jövedelem és jövedelmezőség 

Az árbevétel és profit, fedezeti pont és üzemszüneti pont 

Az eredményesség javításának főbb útjai 

A vállalkozás vagyoni helyzete 

A vállalati pénzgazdálkodás tartalma, főbb elemei 

A befektetés és finanszírozás összefüggése 

A vállalkozás külső és belső pénzügyi kapcsolatai 

 

A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája 

A vezetés lényege és funkciói 

A vezetői döntések, a vállalkozás szervezete 

A tervezés szerepe, fajtái a vállalkozásnál 

A vállalati stratégia szerepe, a stratégiai tervezés folyamata 

A vállalkozási stratégia főbb elemei, fajtái, megvalósítása 

Az üzleti terv felépítése és tartalma 

 

A vállalkozás válsága 

A vállalati válság lényege, kialakulásának okai 
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A vállalati válság szakaszai és típusai 

A vállalati válság leküzdése 

Válságkezelő stratégiák 

A csődeljárás 

A felszámolási eljárás 

A végelszámolás 

 

30. JOGI-, ADÓJOGI SZABÁLYOZÁS KERETEI TANTÁRGY 36 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, az 51 344 03 Vámügyintéző mellék-szakképesítéshez 

kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Jogi, adójogi szabályozás keretei tantárgy tanításának célja megismertetni a tanulókkal a köz-

igazgatási hatósági eljárás, valamint az adóigazgatási eljárás szabályait, azok menetét, továbbá 

az egyes eljárások során érvényesíthető jogokkal és teljesítendő kötelezettségekkel kapcsolatos 

jogszabályi előírásokat.  

A tantárgy elsajátítását követően a tanuló képes legyen felismerni a jogi összefüggéseket, szak-

mai útmutatókat és szakirodalmat használni, átlátni a közigazgatási és adóigazgatási eljárások 

folyamatát és az eljárások közötti összefüggéseket. 

 

Témakörök 

 

Közigazgatási alapismeretek 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) általános szabályai 

 Hatáskör, illetékesség, joghatóság 

 Az ügyféli kérelmekre vonatkozó rendelkezések 

 Képviselő alkalmazásának szabályai 

 Az eljárás akadályozásának következményei 

 A hatóság döntéseire vonatkozó rendelkezések 

 Bizonyítási eljárás szabályai 

 Jogorvoslat és végrehajtás a közigazgatási eljárásban 

 Eljárási költség fogalma, viselésére és a mentességre vonatkozó szabályok 

 Elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezések 

 

Adójogi alapismeretek 

 Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény 

(Air.), az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló Korm. rendelet általános sza-

bályai  

 Az Art. alapelvei 

 Az adózó és az adóhatóságok, jogok és kötelezettségek 

 Az adózó képviselete 
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 Adókötelezettségekre vonatkozó rendelkezések 

 Az adóigazgatási eljárás helye és szerepe az adózás folyamatában 

 Az adóellenőrzéssel kapcsolatos szabályok 

 Az adóigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere 

 Az Art., az Air. és az Ákr. összefüggései 

 Az ÁFA törvény kapcsolata a vám-, jövedéki és termékdíj szakterületekkel 

 A regisztrációs adóra vonatkozó rendelkezések 

 Az energiaadó szabályozása 

 A népegészségügyi termékadót érintő szabályok 

 A büntetőjog és szabálysértési jog általában 

 

31. JOGI-, ADÓJOGI GYAKORLAT TANTÁRGY 36 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, az 51 344 03 Vámügyintéző mellék-szakképesítéshez 

kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Jogi, adójogi gyakorlat tantárgy tanításának célja megismertetni a tanulókkal a közigazgatási 

és adóigazgatási eljárásokkal kapcsolatos ügyintézési feladatok ellátását. A tantárgy elsajátítá-

sát követően a tanuló képes legyen ellátni szakképzettségének megfelelő jogi és adójogi tevé-

kenységével kapcsolatos feladatokat, melyek alapján alkalmas a jogszabályi kötelezettségek 

teljesítésének gyakorlati végrehajtására, a gyakorlati adózásikérdések megoldására. 

 

Témakörök 

 

Ügyintézés a közigazgatásban 

 Közreműködés közigazgatási hatósági eljárásokban 

 Iratkezelési és adminisztratív teendők ellátása 

 Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok teljesítése 

 Hatósági engedélyezési eljárásokban való közreműködés 

 Közreműködés a hatósági ellenőrzésben és a végrehajtási eljárásban 

 Kérelmek előkészítése, benyújtása 

 Hatásköri, illetékességi szabályok alkalmazása 

 Eljárási költség tervezése és megfizetése 

Ügyintézés az adóigazgatásban 

 Az adózással összefüggő anyagi és eljárásjogi normák alkalmazása 

 Adóbevallások készítése, adóigazgatási feladatok ellátása, adónaptár kezelése 

 Adózással kapcsolatos nyilvántartások vezetése, információk gyűjtése 

 Közreműködés a gazdálkodó szervezet adózással kapcsolatos feladatainak tervezésében 

és végrehajtásában 

 Adózással kapcsolatos adatok szolgáltatatása, ellenőrzésre előkészítése 
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 Közreműködés az adóhatóságok ellenőrzéseinél 

 Informatikai rendszerek alkalmazása 

 Önellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása 

 

32.  VÁMTARIFA ÉS ÁRUOSZTÁLYOZÁS TANTÁRGY 31 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés az 51 344 03 Vámügyintéző mellék-szakképesítéshez 

kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Vámtarifa és áruosztályozás tantárgy elsajátításának célja, hogy a tanuló megismerje a közös 

vámtarifát és annak egyes elemeit, valamint elsajátítsa a Kombinált Nomenklatúra felépítését 

és az áruosztályok jellemzőit. A tanuló képes legyen az elméletben megszerzett áruosztályozási 

szabályok teljes körű átlátására, az áru besorolási szabályainak értelmezésére. 

 

Témakörök 

Vámtarifák kialakulása 

 Áruosztályozás és áruismeret kapcsolata 

 A tarifák kialakulása és fejlődése 

 Hazai és nemzetközi szabályozás 

 VET nómenklatúra 

 HR nómenklatúra 

 Közös vámtarifa (kombinált nómenklatúra) 

 A vámtarifa törvény felépítése és szabályai 

 

Kombinált Nómenklatúra szerkezete 

 Szerkezeti felépítés 

 rész Bevezető rendelkezések (Általános szabályok és különös rendelkezések) 

 rész Vámtarifa 

 Mellékletek jelentősége 

 Vámtarifaszámok (VTSZ) 

 Vámtarifaszám felépítése 

 

Áruosztályozási szabályok 

 Az áruosztályozás általános szabályai (1-6 szabály) 

 Áruosztályok (I-XXI. Áruosztály) bemutatása 

 Árucsoportok (1-99 árucsoport) ismertetése 

 Összefüggések az egyes árucsoportok között 

 Kereskedelempolitikai intézkedések (KERPOL) az áruosztályozás során 

 

Az áruosztályozás informatikai támogatása 

 Az áruosztályozást támogató informatikai rendszer bemutatása (TARIC) 
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 A TARIC menürendszere 

 TARIC kiegészítő kódok (1.-4. pozíció) szerepe és jellemzői 

 A Kötelező Tarifális Felvilágosítás (KTF) és az EBTI rendszer 

 

Mintavétel szabályai 

 A helyes vámtarifaszám megállapításához kapcsolódó mintavétel szabályai 

 A mintavételi cél meghatározásának szempontjai 

 Különféle termékek mintavétele során alkalmazandó speciális szabályok 

 Mintavevő és mintatartó eszközök 

 

33.  ÁRUOSZTÁLYOZÁS GYAKORLATA TANTÁRGY 31 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés az 51 344 03 Vámügyintéző mellék-szakképesítéshez 

kapcsolódik. 

A tantárgy tanításának célja 

Az Áruosztályozás gyakorlata tantárgy oktatásának célja, a közösségi vámeljárások során az 

áruosztályozás szabályainak gyakorlati alkalmazása az egységes árubesorolás érdekében.  

A tanuló készség szinten tudja alkalmazni az árubesorolás szabályait, magabiztosan kezelje a 

TARIC rendszert, továbbá legyen képes a kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazására 

az áruosztályozás során, valamint az árubesoroláshoz szükséges mintavételi feladatok ellátá-

sára. 

Témakörök 

 

TARIC rendszer használata 

 Lekérdezés a TARIC rendszerből 

 TARIC kiegészítő kódok (1.-4. pozíció) alkalmazása 

 Az egységes vámáru nyilatkozat (EV) 33. számú rovatának kitöltése a TARIC segítsé-

gével 

 Kereskedelempolitikai intézkedések (KERPOL) alkalmazása az áruosztályozás során. 

 A TARIC menü rendszerének kezelése 

 

Mintavétel árubesorolás érdekében 

 Mintavétel KTF kezdeményezése céljából 

 Mintavétel belső minőség-ellenőrzés vagy szakértői véleményezés érdekében 

 Közreműködés hatósági mintavétel során 

 A minták lezárása és kezelése 

 A minta azonosítása és dokumentálása 

 Mintavételi jegyzőkönyv felvétele 

 Az ellenminta felhasználása jogorvoslati eljárásban 

 Kapcsolattartás a NAV Szakértői Intézetével továbbá más akkreditált laboratóriummal 

 Minta megsemmisítése és dokumentálása 

 Környezet- és munkavédelmi szabályok alkalmazása 
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 Mintavevő eszközök használata 

34.  VÁMJOGI SZABÁLYOZÁS TANTÁRGY 31 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés az 51 344 03 Vámügyintéző mellék-szakképesítéshez 

kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Vámjogi szabályozás tantárgy tanításának célja a vámjogszabályok általános rendelkezései-

nek és a vámtartozás általános szabályainak a megismertetése. A tantárgy ismeretanyaga tartal-

mazza a Magyarország, mint az Európai Unió tagállama területére behozott, az onnan kiszállí-

tott és a tranzitban átszállított áruk vámellenőrzésével összefüggő érvényes anyagi jogi és eljá-

rási rendelkezéseket. Magában foglalja a vámjoghoz kapcsolódó más jogszabályi előírásokat; 

például az áruk kivitelét, behozatalát, átvitelét tiltó vagy korlátozó rendelkezéseket. Ismeri a 

sajátos vámpolitikai, vám- és vámeljárásjogi szabályozásait. A tanuló a tantárgy elsajátításával 

legyen képes alkalmazni az UNIÓS vámjog és a nemzeti jogforrások által előírt kötelezettsé-

geket a vámeljárások során. 

Témakörök 

 

Általános vámjogi rendelkezések 

 A vámjog jogforrásai és hatályaik 

 Alapfogalmak 

 Az áruk vámjogi helyzete 

 A képviseletre vonatkozó szabályok 

 

Az áruk származása 

 Származó termék fogalma 

 Nem preferenciális származási szabályok 

 Preferenciális származási szabályok 

 Kumuláció 

 Származást igazoló okmányok 

 

Vámérték 

 Vámérték meghatározásának módszerei 

 Az ügyleti érték; vámérték kiigazító tényezők 

 A fuvarparitások (Incoterms klauzulák) 

 

Termékimportot érintő fizetési kötelezettségek 

 A vámtartozásra vonatkozó általános szabályok 

 Egyéb terhek 

 Vámokmányok és egyéb dokumentumok szerepe az áruforgalomban 

 Kereskedelmi és nem kereskedelmi jellegű áruforgalom eltérései 
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Vámeljárások szabályai 

 Vámeljárások, ügyletek 

 Egyes vámeljárásokra vonatkozó speciális előírások 

 A vámfelügyelet szabályai 

 Biztosíték a vámtartozás fedezetére 

 Az árunyilatkozat fajtái és mellékletei 

 Az Engedélyezett gazdálkodói státusz (AEO) 

 Tilalmak és korlátozások a nemzetközi áruforgalomban 

 Közreműködés szabályai a vámhatósági eljárásban 

 Az uniós és nem uniós áruk mintavételének szabályai 

 Vámhatósági döntések és következményeik 

 Jogkövetkezmények 

 Jogorvoslati lehetőségek a vámeljárások során 

35.  VÁMJOGI GYAKORLAT TANTÁRGY 31 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés az 51 344 03 Vámügyintéző mellék-szakképesítéshez 

kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Vámjogi gyakorlat tantárgy oktatásának célja a vámtartozás, a nem közösségi adók és díjak 

megállapítására vonatkozó szabályok alkalmazása. Az áru vámjogi helyzetének rendezése és 

vámeljárás alá vonása. A vámfelügyelet, az árunyilatkozat, a vámeljárások, az AEO (engedé-

lyezett gazdálkodók) fogalmának megismerése a nem kereskedelmi jellegű áruforgalomra vo-

natkozó szabályok. A tanuló a tantárgy elsajátításával legyen képes a vámjog gyakorlati alkal-

mazására, a vámeljárások kezdeményezésére. 

 

Témakörök 

 

Vámtartozás 

 A vámérték kimunkálása 

 Az áru származásának meghatározása 

 A vámtartozás megállapítása 

 Származás igazolásával kapcsolatos feladatok ellátása 

 Biztosíték a lehetséges vagy meglévő vámtartozásra 

 A behozatali vagy kiviteli vám összegének megfizetése 

 

Vámeljárások folyamata 

 Vámazonosító szám (VPID); gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító számának 

(EORI) igénylése 

 Az árunyilatkozat és mellékleteinek kitöltése és benyújtása 

 Elektronikus vámeljárások kezdeményezése 

 A képviselet gyakorlása, nemzetközi vámokmányok kezelése 



178 

 

 Utólagos intézkedés iránti kérelem benyújtása 

 A vám visszafizetése vagy elengedése és ÁFA visszaigénylés kezdeményezése 

 Közreműködéssel kapcsolatos feladatok az egyes vámeljárásokban 

 Jogkövetkezményekkel és intézkedésekkel kapcsolatos ügyintézői feladatok ellátása 

 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzései során az adózó jogainak érvényesítése és 

kötelezettségeinek teljesítése 

3.2.7. HELYI TANTERV - ÓRATERV LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI 

ÜGYINTÉZŐ  

Mellék-szakképesítés – Pénzügyi ügyintéző (51 344 04)  

Mellék-szakképesítés – Vámügyintéző (51 344 03)  

 

Szakmai tárgyak 9. 10. 11. 12. 13. 

Közlekedési alapfogalmak 3     

Közlekedés technikája  3 1   

Közlekedés üzemvitel   1   

Közlekedés üzemvitel gyakorlat    2  

Raktározási folyamatok 2 2    

Raktározás gyakorlat  1 2   

A raktározás szerepe és mutatószámai  2    

Raktárvezetés gyakorlat  2    

Kommunikáció alapjai 3     

Üzleti kommunikáció gyakorlat  2    

Vezetési, jogi, gazdasági és marketing ismeretek    2  

Marketing, vezetés, szervezés gyakorlat    2  

Gazdasági és jogi alapismeretek  MP, MV   2   

Ügyviteli gyakorlatok MP, MV   1   

Általános statisztika  MP, MV    1  

Pénzügyi és számviteli  alapismeretek  MP, MV   1 1  

Adózási alapismeretek  MP, MV   1   

Vállalkozásfinanszírozás  MP   1   

Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat  MP    1  

Adózás  MP    1  
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Elektronikus adóbevallás gyakorlata  MP    2  

Gazdálkodási ismeretek MP   1   

Jogi-, adójogi szabályozás keretei  MV   1   

Jogi-, adójogi gyakorlat  MV   1   

Vámtarifa és áruosztályozás  MV    1  

Áruosztályozás gyakorlata  MV    1  

Vámjogi szabályozás  MV    1  

Vámjogi gyakorlat  MV    1 
 

 

Kiegészítő szakmai ismeretek   K   3 3  

Kiegészítő közlekedésföldrajzi ismeretek  K    2 1  

Kiegészítő ágazati szakmai idegen nyelv  K                2 2  

Foglalkoztatás II.     0,5 

Foglalkoztatás I.     2 

Általános szállítmányozási ismeretek     4 

Ágazati szállítmányozási ismeretek     7 

Szállítmányozási ismeretek gyakorlat     5 

Logisztika     7 

Logisztikai tervezés gyakorlat     5,5 

MP - mellék szakképesítés tantárgyai (Pénzügyi ügyintéző) 

MV- mellék szakképesítés tantárgyai (Vámügyintéző) 

K – mellék-szakképesítést nem választó tanulók kiegészítő tantárgyai 

 

9. ÉVFOLYAM 

I. Közlekedési alapfogalmak 

Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 3 x 36 = 108 

Témakör Óraszám 

Közlekedés történet 18 

Közlekedési alapfogalmak 36 

Közlekedés földrajz 36 

Egységrakomány képzés, kombinált áruszállítás 18 

Összesen: 72 
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II. Raktározási folyamatok 

 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x 36 = 72  

Témakör Óraszám 

A folyamat modulrendszere 36 

Raktározás eszközrendszere 36 

Összesen: 72 

 

III. Kommunikáció alapjai 

 

Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 3 x 36 = 108  

Témakör Óraszám 

Kommunikáció folyamata, fajtái, etikett és protokoll szabályok 54 

Nyelvhelyesség szóbeli és írásbeli elemei, nyelvhasználati szabályok, konf-

liktuskezelés 
54 

Összesen: 108 

 

10. évfolyam 
 

   

I. Közlekedés technikája 

 

Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 3 x 36 = 108ó   

Témakör Óraszám 

Vasúti közlekedés technikája 36 

Közúti és városi közlekedés technikája 36 

Vízi közlekedés technikája 36 

Összesen: 108 

 

II. Raktározási folyamatok 

 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x 36 = 72 ó   

Témakör Óraszám 

Raktár irányítási rendszer 18 

Raktár bizonylatolás 18 

Veszélyes áruk raktározása 18 

Élelmiszerek raktározása 18 

Összesen: 72 
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III. Raktározás gyakorlat 

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

Raktározási folyamatok és eszközeik 36 

Összesen: 36 

 

 

IV. A raktározás szerepe és mutatószámai 

 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x 36 = 72 ó   

Témakör Óraszám 

Ellátási lánc jellemzői és a raktározás helye 18 

A raktározás technológiája és összetevői 18 

Üzemtani mutatók 18 

Minőségi mutatók 18 

Összesen: 72 

 

 

V. Raktárvezetés gyakorlat 

 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x 36 = 72 ó   

Témakör Óraszám 

Raktári folyamatok gyakorlata 54 

Raktár irányítás gyakorlata 18 

Összesen: 72 

 

 

VI. Üzleti kommunikáció gyakorlat 
 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x 36 = 72 ó   

Témakör Óraszám 

Üzleti nyelvi kultúra gyakorlat 18 

Üzleti magatartás, társalgási protokollgyakorlat 36 

A viselkedéskultúra szabályai gyakorlat 18 

Összesen: 72 
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11. évfolyam 

 

I. Gazdasági és jogi alapismeretek [MP,MV] 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x 36 = 72 ó   

Témakör Óraszám 

Mikrogazdasági alapok 4 

A fogyasztói magatartás és a kereslet 6 

A vállalat termelői magatartása és a kínálat 6 

A vállalkozások alapítása, működése 8 

A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai 8 

A nemzetgazdaság ágazati rendszere 8 

Marketing és áru-kódrendszer 16 

Jogi alapismeretek 4 

Tulajdonjog 6 

Kötelmi jog 6 

Összesen: 72 

 

II. Ügyviteli gyakorlatok [MP,MV] 
 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

Munkavédelmi alapismeretek 2 

Levelezés és iratkezelés 4 

Tízujjas vakírás 20 

Szövegformázás 4 

Üzleti kommunikáció 4 

Információ - kommunikáció technológia 2 

Összesen: 36 

 

 

III. Pénzügyi és számviteli alapismeretek [MP,MV] 
 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

Pénzügyi szektor alapvetései 2 

Pénzügyi intézményrendszer 4 

A pénzforgalom 6 

A pénz időértéke 4 

Valuta, deviza-árfolyama 2 

A pénzügyi piac és termékei 10 
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Értékpapírok értékelése 6 

Biztosítási alapismeretek 2 

Összesen: 36 

 

IV. Adózási alapismeretek [MP,MV] 
 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

Az államháztartás rendszere 4 

Adózási alapfogalmak 4 

Kiemelt adónemek 28 

Összesen: 36 

 

V. Vállalkozásfinanszírozás  [MP] 

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

A vállalkozások pénzügyi döntései 2 

A beruházások értékelése 12 

A forgóeszközellátás 11 

 A finanszírozás gyakorlata 8 

A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése 3 

Összesen: 36 

 

VI. Gazdálkodási ismeretek – [MP] 

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

Gazdálkodás a befektetett eszközökkel 8 

Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer 10 

Munkaerő és bérgazdálkodás 8 

Gazdálkodás, gazdaságosság 6 

A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája 2 

A vállalkozás válsága 2 

Összesen: 36 

 

VII.  Jogi – adójogi szabályozás keretei [MV] 

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

Közigazgatási alapismeretek 15 

Adójogi alapismeretek 21 
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Összesen: 36 

 

 

VIII. Jogi – adójogi gyakorlat [MV] 

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

Ügyintézés a közigazgatásban 14 

Ügyintézés az adóigazgatásban 22 

Összesen: 36 

 

IX. Kiegészítő szakmai ismeretek [K] 

 

Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 3 x 36 = 108 óra  

 

Témakör Óraszám 

A közúti és városi közlekedés*  24 

A vasúti közlekedés* 12 

A vízi közlekedés* 12 

A légi közlekedés és csővezetékes szállítás* 14 

Közlekedésmarketing alapjai* 10 

A logisztika és raktározás alapjai**   10 

A raktározás berendezései és folyamatai** 26 

Összesen: 108 

* /a témakör az alapismeretek, a közlekedés technika és a közlekedés üzemvitel, együtt érinti/ 

** /a témakör az alapismeretek, a raktározás technika, raktárvezetés és gyakorlat tárgyakat érinti/ 

 

 

X. Kiegészítő közlekedésföldrajzi ismeretek [K] 

 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x 36 = 72 ó   

Témakör Óraszám 

A közúti közlekedés földrajza 24 

A vasúti közlekedés földrajza 24 

A vezetékes szállítás földrajza 6 

A vízi közlekedés földrajza 12 

A légi közlekedés földrajza 6 

Összesen: 72 
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XI. Kiegészítő ágazati szakmai idegen nyelv  [K] 

 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x 36 = 72 ó   

Témakör Óraszám 

Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása 18 óra 

Logisztikai és szállítmányozási szókincs 15 óra 

Szóbeli kommunikáció 14 óra 

Hallott szöveg értelmezése 15 óra 

Írásbeli üzleti kommunikáció 10 óra 

Összesen 72 

 

XII. Közlekedés technikája 

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

Légi közlekedés technikája 9 

A csővezetékes szállítás technikája 9 

Járművekre ható menetellenállások 14 

Járművek menetdinamikája 4 

Összesen: 36 

 

XIII. Közlekedés üzemvitel 

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

Díjszabáselmélet 12 

A közúti, vasúti, vízi és légi személyszállítás 12 

A közúti, vasúti, vízi és légi árufuvarozás 12 

Összesen: 36 

 

XIV. Raktározás gyakorlat 

 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x 36 = 72 ó   

Témakör Óraszám 

Raktárirányítási gyakorlat 36 

Komissiózás a gyakorlatban 36 

Összesen: 72 
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12. évfolyam 
 

I. Általános statisztika [MP,MV] 

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 31 = 31 ó   

Témakör Óraszám 

A statisztika alapfogalma 3 

Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei 9 

Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása 8 

Az érték-, ár- és volumenindex 9 

A grafikus ábrázolás 2 

Összesen: 31 

 

 

II. Pénzügyi és számviteli alapismeret [MP,MV] 

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 31 = 31 ó   

Témakör Óraszám 

A számviteli törvény 2 

A vállalkozás vagyona 4 

A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret 4 

Tárgyi eszközök elszámolása 4 

A vásárolt készletek elszámolása 4 

A jövedelem elszámolása 4 

A saját termelésű készlettek elszámolása 4 

Termékértékesítés elszámolása, az eredmény megállapítása 5 

Összesen: 31 

 

III. Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat [MP] 

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x31 = 31 ó   

Témakör Óraszám 

A beruházások értékelése 12 

A forgóeszközszükséglet megállapítása 10 

 A finanszírozás gyakorlata 6 

Pénzügyi teljesítmények mérése 3 

Összesen: 31 
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IV. Adózás [MP] 

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x31 = 31 ó   

Témakör Óraszám 

Az adózás rendje 1 

Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok 10 

Egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái 5 

 Társaságok jövedelemadózása 3 

Általános forgalmi adó 6 

Helyi adók 4 

Gépjárműadó és cégautóadó 2 

Összesen: 31 

 

 

V. Elektronikus adóbevallás gyakorlata [MP] 

 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2x31 = 62 ó   

Témakör Óraszám 

Gyakorlati előkészítés 4 

Elektronikus bevallás gyakorlata 52 

A bevallások ellenőrzése 6 

Összesen: 62 

 

 

VI. Vezetési, jogi, gazdasági és marketing elméleti ismeretek 
 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x 31 = 62 ó   

Témakör Óraszám 

Vezetési ismertek 20 

Jogi ismeretek 11 

Gazdasági ismeretek 11 

Marketing ismeretek 20 

Összesen: 62 

 

VII.  Marketing, vezetés, szervezés gyakorlat 
 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x 31 = 62 ó   

Témakör Óraszám 

Marketing stratégia, piackutatás gyakorlat 16 

Reklám és PR gyakorlat 15 

Vezetési feladatok gyakorlat 16 
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Szervezési feladatok gyakorlat 15 

Összesen: 62 

 

VIII. Vámtarifa és áruosztályozás [MV]  

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 31 = 31 ó   

Témakör Óraszám 

Vámtarifák kialakulása 2 

Kombinált Nomenklatúra szerkezete 4 

Áruosztályozási szabályok 20 

Az áruosztályozás informatikai támogatása 3 

Mintavétel szabályai 2 

Összesen: 31 

 

 

IX. Áruosztályozás gyakorlata [MV]  

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 31 = 31 ó   

Témakör Óraszám 

TARIC rendszer használata 24 

Mintavétel az árubesorolás érdekében 7 

Összesen: 31 

 

X. Vámjogi szabályozás [MV] 

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 31 = 31 ó   

 

Témakör Óraszám 

Általános Vámjogi rendelkezések 3 

Az áruk származása 8 

Vámérték 6 

Termékimportot érintő fizetési kötelezettségek 6 

Vámeljárások szabályai 8 

Összesen: 31 

 

XI. Vámjogi gyakorlat [MV]  

 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 31 = 31 ó   

Témakör Óraszám 

Vámtartozás 15 

Vámeljárások folyamata 16 
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Összesen: 31 

 

 

XII. Közlekedés üzemvitel gyakorlat 

 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x 31 = 62 ó   

 

Témakör Óraszám 

A vasúti közlekedés üzemvitele gyakorlat 24 

A közúti és városi közlekedés üzemvitele gyakorlat 24 

A vízi közlekedés üzemvitele gyakorlat 14 

Összesen: 62 

 

XIII.  Kiegészítő szakmai ismeretek II. [K] 
 

Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 3 x 36 = 108 ó   

Témakör Óraszám 

A közúti közlekedés 34 

A városi közlekedés 34 

Közlekedésstatisztika 20 

A közlekedés teljesítményei, üzemi mutatószámai 10 

 A közlekedés kapacitása, teljesítőképessége 10 

Összesen: 108 

 

 

XIV.  Kiegészítő közlekedésföldrajzi ismeretek [K] 
 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 1 x 36 = 36 ó   

Témakör Óraszám 

A közúti közlekedés földrajza 12 

A vasúti közlekedés földrajza 12 

A vezetékes szállítás földrajza 3 

A vízi közlekedés földrajza 6 

A légi közlekedés földrajza 3 

Összesen: 36 

 

 

XV.  Kiegészítő ágazati szakmai idegen nyelv [K] 

 

Heti óraszám: 2óra Éves óraszám: 2x36 = 72 ó   

Témakör Óraszám 

Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása 18 óra 

Logisztikai és szállítmányozási szókincs 15 óra 
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Szóbeli kommunikáció 14 óra 

Hallott szöveg értelmezése 15 óra 

Írásbeli üzleti kommunikáció 10 óra 

Összesen 72 óra 

 

 

13. évfolyam 

I. Foglalkoztatás II. 
 

Heti óraszám: 0,5 óra Éves óraszám: 0,5 x31 = 15,5 ó   

Témakör Óraszám 

Munkajogi alapismeretek 4 

Munkaviszony létesítése 4 

Álláskeresés 4 

Munkanélküliség 4 

Összesen: 16 

II. Foglalkoztatás I. 
 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x31 = 62 ó   

Témakör Óraszám 

Nyelvtani rendszerezés 1 7 

Nyelvtani rendszerezés 2 7 

Nyelvi készségfejlesztés 24 

Munkavállalói szókincs 24 

Összesen: 62 

 

III. Általános szállítmányozási ismeretek  

 

Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 4 x31 = 124 ó   

Témakör Óraszám 

Szállítmányozási alapismeretek 62 

Külkereskedelmi- és vámismeretek 44 

Szállítmányozási földrajz 18 

Összesen: 124 

 

IV. Ágazati szállítmányozási ismeretek 

 

Heti óraszám: 7 óra Éves óraszám: 7 x31 = 217 ó   

Témakör Óraszám 

Szállítmányozási alapismeretek 124 

Külkereskedelmi- és vámismeretek 93 
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Összesen: 217 

 

V. Szállítmányozási ismeretek gyakorlat 

 

Heti óraszám: 5 óra Éves óraszám: 5 x31 = 155 ó   

Témakör Óraszám 

Vasúti szállítmányozási gyakorlatok 31 

Közúti szállítmányozási feladatok 31 

Vízi szállítmányozási feladatok 31 

Légi szállítmányozási feladatok 31 

Kombinált szállítmányozási feladatok 31 

Összesen: 155 

 

VI. Logisztika  

 

Heti óraszám: 7 óra Éves óraszám: 7 x31 = 217 ó   

Témakör Óraszám 

A logisztikai rendszer 62 

Vevő-szállító kapcsolatok 62 

Speciális kezelést igénylő termékek a logisztikában 31 

Logisztikai kontrolling 62 

Összesen: 217 

 

VII. Logisztika tervezés gyakorlat 

 

Heti óraszám: 5,5 óra Éves óraszám: 5,5 x31 = 170,5 ó   

Témakör Óraszám 

Készletgazdálkodás gyakorlat 62 

Termeléstervezés gyakorlat 62 

Lean, minőségmenedzsment gyakorlat 47 

Összesen: 171 

 

VIII. Szakmai idegen nyelv  

Heti óraszám 4 óra Éves óraszám: 4x31 =124   

Témakör Óraszám 

Logisztikai szolgáltatások 28 

Beszerzés és készletezés 20 

Szállítási módok, szállítóeszközök 24 
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Szállítás tervezése, lebonyolítása 32 

Kereskedelmi dokumentumok 20 

Összesen: 124 
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3.2.8. KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 

 

I. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsga időtartama: 180 perc. 

Tesztjellegű és rövid szöveges választ igénylő 

feladatok: 

 Tesztfeladatok 30 pont 

 Rövid szöveges választ igénylő feladatok 30 pont 

 Számítást igénylő feladatok – 40 pont 

Összes pontszám: 100 pont. 

Abban az esetben, ha a vizsgázó nem éri el a 12%-t nem mehet szóbeli érettségi vizsgára. 

 

II. Szóbeli érettségi vizsgatevékenység 

 

A tételek a közlekedési ismeretek, közlekedési földrajz, közlekedés-üzemvitel és jogi, gazda-

sági, vállalkozási és marketing ismeretek témaköreiből kerülnek kijelölésre a részletes követel-

mények alapján. 

A szóbeli vizsgafeladat időtartama: 

 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc).  

A szóbeli vizsga 50 pont, amelyből a vizsgázónak minimum 12%-t teljesítenie kell. 

 

A szakmai érettségi vizsga minimum szintje a 25%. 

Az érettségi bizonyítványban a szakmai érettségi vizsga teljesítése alapján FEOR számmal 

megjelölt munkakör betöltésére jogosultsággal rendelkező bejegyzést tesz a vizsgaszervező 

képző intézmény.  

KOMPLEX SZAKMAI ZÁRÓ VIZSGA 

I. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Logisztikai és Szállítmányozási tevékenység. A vizsga témakö-

rei, amelyek aránya közel azonos.  

1.9. Logisztikai ismeretek 

1.10. Külkereskedelmi ismeretek 

1.11. Okmánykezelés 

1.12. Szakmai idegen nyelv alkalmazása 

1.13. Szállításra előkészítés – egységrakomány képzés 

1.14. Ellátási logisztika 

1.15. Termelési logisztika 

1.16. Elosztási logisztika 
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Ezen belül tartalmazza a szakképzetséghez kapcsolódó szakszámításokat és ismereteket. A 

vizsgafeladat időtartama: 180 perc.  

 

II. Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A) a vizsgafeladat megnevezése: Közlekedés-szállítási alapok. A vizsgafeladat ismertetése: A 

vizsgázó a „Közlekedés-szállítási alapok” követelménymodul témaköreiből összeállított komp-

lex feladatot old meg számítógépen vagy számítógép használata mellett.  

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc.  

 

B) a vizsgafeladat megnevezése: Adott szállítmányozási feladat végrehajtásának tervezése, 

költségek elszámolása, alapvető logisztikai tevékenységek. A vizsgafeladat ismertetése: A vizs-

gázó megtervezi egy adott szállítmányozási feladat megoldását. A feladat megoldásánál a tanult 

módszerek alapján meghatározza a fuvardíjat, gazdaságossági számításokat végez, és kiegé-

szítő logisztikai feladatokat ismertet. A vizsgafeladat időtartama: 180 perc. 

 

C) a vizsgafeladat megnevezése: Adott raktározási tevékenység feladatainak és végrehajtásának 

tervezése, költségek elszámolása, alapvető raktározási tevékenységek ismerete. 

A raktározási tevékenységgel kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi és jogszabályi ismeretek-

kel kapcsolatos feladatok megoldása, interaktív tevékenységgel. 

 

 

III. Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése:  

Logisztikai, valamint Közlekedés-szállítási alapok. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizs-

gatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezet-

ben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.  

Megjelenik A kérdéskör Logisztikai tevékenységek, valamint B kérdéskör szállítási alapok és 

közlekedés technikai témakörökkel kapcsolatban. 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Szállítmányozási ügyintéző feladatai. A vizsgafeladat ismer-

tetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai 

követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.  

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Raktárvezető és raktáros feladatai, raktározási ismertetek. 

Gépek eszközök, berendezések kezelésének ismeretei, raktározással kapcsolatos jogszabályok 

és rendelkezések ismeretei. 
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3.3. SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS 2018 KERETTANTERV 

SZERINT- PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ  

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ 54 344 01) 

Mellék-szakképesítés: Pályázati-támogatási asszisztens (52 345 06) 

A szakképzési kerettantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a közgaz-

dasági szakma sikeres elsajátításának megalapozására készítse a tanulókat, sokrétű feladatmeg-

oldásokon, ismeretszerzésen keresztül. A szakterület tevékenységének sokszínű, tartalmas, ak-

tív tanulói magatartást és tanulási élményeket is eredményező bemutatásával törekszünk fel-

kelteni a tanulók érdeklődését a szakterület iránt. Célunk a tanulók felkészítése a sikeres szak-

mai érettségire, a pályaválasztásra, valamint a Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés 

megszerzésére.  

3.3.1.   A SZAKKÉPZÉS JOGI HÁTTERE 

A szakképzési kerettanterv 

– a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljá-

rásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakö-

vetelményeiről szóló 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet alapján készült. 

3.3.2.  A SZAKKÉPESÍTÉS ALAPADATAI 

A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 

Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 15. Közgazdaság 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXIV. Közgazdaság 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 70% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 30% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 0 óra, a 11. évfolyamot köve-

tően 0 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 0 óra. 
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3.3.3. A SZAKKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS FELTÉTELEI 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek 
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3.3.4. A KÉPZÉS ÓRASZÁMAI 
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144 144 360 72 

0 

108 72 

0 

93 62 

1488 433 1055 

650 310 

2015 

720 359 

0 

650 310 

2039 

Összesen 288 432 180 155 960 1079 960 

Elméleti óraszá-

mok  

(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 1355 óra (67,2%) 

  

1370 óra (67,2%) 

Gyakorlati óraszá-

mok  

(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 660 óra (32,8%) 669 óra (32,8%) 
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0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi alapis-

meretek 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkaviszony lé-

tesítése 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 3   3 0 0   3 0 3 

1
1

4
9

8
-1

2
 

F
o

g
-

la
l-

k
o

z-

ta
tá

s 

I.
 

(é
re

tt
-

sé
g

ir
e 

ép
ü

lő
 

k
ép

-

zé
se

k
 

es
e-

té
n

) 

Foglalkoztatás I. 
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0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 
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Nyelvtani rendsze-

rezés 1 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvtani rendsze-

rezés 2 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi készségfej-

lesztés 
                    0 23   23 0 0   23 0 23 

Munkavállalói 

szókincs 
                    0 23   23 0 0   23 0 23 
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Gazdasági és jogi 

alapismeretek  

fő
 s
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k

k
ép
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és
 

144 0 72 0   0 0   0 0 216 
0 216 

0 0 216 216 0   0 0 216 

Mikrogazdasági 

alapok 
35                   35     35 35 0   0 0 35 

A fogyasztói ma-

gatartás és a keres-

let 

35                   35     35 35 0   0 0 35 

A vállalat termelői 

magatartása és a 

kínálat 

39                   39     39 39 0   0 0 39 

A vállalkozások 

alapítása, műkö-

dése 

35                   35     35 35 0   0 0 35 

A makrogazdaság 

szereplői, az állam 

feladatai 

    12               12     12 12 0   0 0 12 

A nemzetgazdaság 

ágazati rendszere 
    16               16     16 16 0   0 0 16 

Marketing és áru-

kódrendszer 
    14               14     14 14 0   0 0 14 
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Jogi alapismeretek     12               12     12 12 0   0 0 12 

Tulajdonjog     6               6     6 6 0   0 0 6 

A kötelmi jog     12               12     12 12 0   0 0 12 

Ügyviteli gyakor-

latok  

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 144 0 0   0 0   0 0 144 
0 144 

0 0 144 0 144   0 0 144 

Munkavédelmi is-

meretek 
  4                 4     4 0 4   0 0 4 

Tízujjas vakírás   108                 108     108 0 108   0 0 108 

Szövegformázás   24                 24     24 0 24   0 0 24 

Levelezés és irat-

kezelés 
  8                 8     8 0 8   0 0 8 

Általános statisz-

tika  

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 108 0   0 0   0 0 108 
0 108 

0 0 108 108 0   0 0 108 

A statisztika alap-

fogalmai 
    4               4     4 4 0   0 0 4 

Viszonyszámok és 

alkalmazásuk 
    32               32     32 32 0   0 0 32 

Középértékek és 

alkalmazásuk 
    32               32     32 32 0   0 0 32 

Indexszámítás     32               32     32 32 0   0 0 32 

Grafikus ábrázolás     8               8     8 8 0   0 0 8 

Pénzügyi alapis-

meretek  fő
 s

za
k

-

k
ép

es
í-

té
s 

0 0 108 0   36 0   62 0 206 
0 206 

0 0 206 216 0   0 0 216 
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Pénzügyi szektor 

alapvetései 
    12               12     12 12 0   0 0 12 

Pénzügyi intéz-

ményrendszer és a 

pénzügyi szolgál-

tatások 

    48               48     48 48 0   0 0 48 

Pénzforgalom     48               48     48 48 0   0 0 48 

Pénzügyi piacok 

és termékei  
          36     27   63     63 67 0   0 0 67 

Biztosítási alapis-

meretek 
                35   35     35 41 0   0 0 41 

Pénzügy gyakor-

lat  

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 36   0 36   0 0 72 
0 72 

0 0 72 0 72   0 0 72 

Bankügyletek       18             18     18 0 18   0 0 18 

A pénzkezeléshez 

kapcsolódó bi-

zonylatok 

      18             18     18 0 18   0 0 18 

A pénz időértéke             18       18     18 0 18   0 0 18 

Értékpapírok érté-

kelése 
            12       12     12 0 12   0 0 12 

Valuta, deviza ár-

folyama 
            6       6     6 0 6   0 0 6 

Adózási alapis-

meretek  

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   36 0   0 0 36 
0 36 

0 0 36 36 0   0 0 36 

Az államháztartás 

rendszere 
          2         2     2 2 0   0 0 2 
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Adózási alapfogal-

mak 
          2         2     2 2 0   0 0 2 

Kiemelt adónemek           32         32     32 32 0   0 0 32 

 

 

Adózás gyakorlat  
fő

 s
za

k
k

ép
es

ít
és

 0 0 0 0   0 0   0 31 31 0 31 0 0 31 0 35   0 0 35 

Személyi jövedelem-

adó 
                  14 14     14 0 16   0 0 16 

Általános forgalmi adó                   14 14     14 0 16   0 0 16 

Helyi adók                    3 3     3 0 3   0 0 3 

Számviteli alapisme-

retek  

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 72 0   36 0   31 0 139 
0 139 

0 0 139 144 0   0 0 144 

A számviteli törvény     10               10     10 10 0   0 0 10 

A vállalkozás vagyona     22               22     22 22 0   0 0 22 

A számlakeret, könyve-

lési tételek szerkesztése 
    16               16     16 16 0   0 0 16 

Tárgyi eszközök elszá-

molása 
    24               24     24 24 0   0 0 24 

A vásárolt készletek el-

számolása 
          20         20     20 20 0   0 0 20 

A jövedelem elszámo-

lása 
          16         16     16 16 0   0 0 16 

Saját termelésű készle-

tek elszámolása 
                15   15     15 17 0   0 0 17 
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Termékértékesítés el-

számolása, az ered-

mény megállapítása  

                16   16     16 19 0   0 0 19 

Számvitel gyakorlat  

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 36   0 36   0 31 103 0 103 0 0 103 0 108   0 0 108 

Számviteli bizonylatok       8             8     8 0 8   0 0 8 

Könyvelési tételek 

szerkesztése 
      18             18     18 0 18   0 0 18 

A pénzkezeléshez kap-

csolódó bizonylatok 
      2             2     2 0 2   0 0 2 

A tárgyi eszközök nyil-

vántartása 
      8             8     8 0 8   0 0 8 

A vásárolt készletek bi-

zonylatai 
            20       20     20 0 20   0 0 20 

A jövedelemelszámolás 

bizonylatai 
            16       16     16 0 16   0 0 16 

Komplex számviteli 

esettanulmányok 
                  20 20     20 0 23   0 0 23 

Pénzügyi analitika szá-

mítógépen 
                  11 11     11 0 13   0 0 13 
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0 0 0 0   72 0   31 0 103 
103 0 

0 0 103 0 0   0 0 0 

Támogatások rendszer-

ének áttekintése 
          36         36     36 0 0   0 0 0 

Támogatási lehetősé-

gek elérhetősége 
          18         18     18 0 0   0 0 0 
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Támogatások főbb jel-

lemzői 
          18     10   28     28 0 0   0 0 0 

Támogatási felhívások 

értelmezése 
                21   21     21 0 0   0 0 0 

Gazdálkodási statisz-

tika  

5
2

 3
4
5

 0
6
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0 0 0 0   72 0   31 0 103 
103 0 

0 0 103 0 0   0 0 0 

Vállalkozások minősí-

tési rendszere 
          20         20     20 0 0   0 0 0 

Gazdálkodási mutatók 

számítása és tervezése 
          52         52     52 0 0   0 0 0 

A munkaerőgazdálko-

dás statisztikai vonzatai 
                31   31     31 0 0   0 0 0 

Folyamat- és pénzügyi 

tervezés  

5
2
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tá
m

o
g

at
ás

i 
as

sz
is

z-

te
n

s 

0 0 0 0   0 0   0 62 62 
62 0 

0 0 62 0 0   0 0 0 

A folyamat fogalma, 

értelmezése 
                  4 4     4 0 0   0 0 0 

Folyamatok ütemezése                   28 28     28 0 0   0 0 0 

Pénzügyi tervezés                   30 30     30 0 0   0 0 0 
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Támogatási ügyvitel  

5
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i 
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0 0 0 0   72 0   31 0 103 103 0 0 0 103 0 0   0 0 0 

Adminisztrációs alap-

fogalmak 
          25         25     25 0 0   0 0 0 

Támogatások ügyviteli 

rendje 
          31         31     31 0 0   0 0 0 

Folyamatok megvaló-

sulásának nyomon kö-

vetése 

          16     15   31     31 0 0   0 0 0 

Zárási és utánkövetési 

feladatok 
                16   16     16 0 0   0 0 0 

Támogatási menedzs-

ment  

5
2

 3
4
5

 0
6

 

P
ál

y
áz

at
i-

tá
m

o
g

at
ás

i 
as

sz
is

zt
en

s 0 0 0 0   0 0   0 62 62 
62 0 

0 0 62 0 0   0 0 0 

Irodai és infokommuni-

kációs eszközök gya-

korlati alkalmazása  

                  16 16     16 0 0   0 0 0 

Elektronikus iktatás, 

elektronikus ügyintézés 
                  30 30     30 0 0   0 0 0 

Támogatáskezelés on-

line rendszerek alkal-

mazásával 

                  16 16     16 0 0   0 0 0 
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Gazdálkodási ismere-

tek  

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
77 0 77 0 0   77 0 77 

Gazdálkodás a befekte-

tett eszközökkel 
                    0 12   12 0 0   12 0 12 

Készletgazdálkodás, lo-

gisztikai rendszer 
                    0 16   16 0 0   16 0 16 
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Munkaerő és bérgaz-

dálkodás 
                    0 18   18 0 0   18 0 18 

Gazdálkodás, gazdasá-

gosság 
                    0 10   10 0 0   10 0 10 

A vállalkozás vezetése, 

szervezete és stratégi-

ája 

                    0 11   11 0 0   11 0 11 

A vállalkozás válsága                      0 10   10 0 0   10 0 10 
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Vállalkozásfinanszíro-

zás  

fő
 s

za
k

k
ép
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ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

93 0 93 0 0   93 0 93 

A vállalkozás pénzügyi 

döntései  
                    0 3   3 0 0   3 0 3 

A beruházások értéke-

lése 
                    0 36   36 0 0   36 0 36 

A forgóeszköz-ellátás                      0 22   22 0 0   22 0 22 

A finanszírozás gya-

korlata  
                    0 22   22 0 0   22 0 22 

A vállalkozások pénz-

ügyi teljesítményének 

mérése  

                    0 10   10 0 0   10 0 10 

Vállalkozásfinanszíro-

zás gyakorlat  

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 31 31 0 0   0 31 31 

Beruházások pénzügyi 

döntései  
                    0   12 12 0 0   0 12 12 

Forgóeszköz-szükség-

let megállapítása  
                    0   10 10 0 0   0 10 10 
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A finanszírozás gya-

korlata  
                    0   6 6 0 0   0 6 6 

Pénzügyi teljesítmé-

nyének mérése 
                    0   3 3 0 0   0 3 3 

Adózás  

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 93 0 93 0 0   93 0 93 

Az adózás rendje, az 

adóigazgatási rendtar-

tás  

                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Személyi jövedelem-

adózás és bért terhelő 

járulékok 

                    0 26   26 0 0   26 0 26 

Egyéni vállalkozó jöve-

delemadózási formái 
                    0 14   14 0 0   14 0 14 

Társaságok jövedelem-

adózása 
                    0 16   16 0 0   16 0 16 

Általános forgalmi adó                      0 21   21 0 0   21 0 21 

Helyi adók                     0 9   9 0 0   9 0 9 

Gépjárműadó és cégau-

tóadó 
                    0 3   3 0 0   3 0 3 

Elektronikus adóbe-

vallás gyakorlata  

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 62 62 0 0   0 62 62 

Gyakorlati előkészítés                     0   3 3 0 0   0 3 3 

Elektronikus bevallás 

gyakorlata  
                    0   56 56 0 0   0 56 56 



207 

 

A bevallások ellenőr-

zése  
                    0   3 3 0 0   0 3 3 
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Számvitel  

fő
 s
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k

k
ép
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ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 186 0 186 0 0   186 0 186 

A számviteli törvény, 

éves beszámoló 
                    0 18   18 0 0   18 0 18 

A tárgyi eszközökkel 

kapcsolatos elszámolá-

sok 

                    0 23   23 0 0   23 0 23 

Immateriális javakkal 

kapcsolatos elszámolá-

sok 

                    0 8   8 0 0   8 0 8 

A vásárolt készletek el-

számolása 
                    0 29   29 0 0   29 0 29 

Jövedelemelszámolás                     0 16   16 0 0   16 0 16 

Költségekkel kapcsola-

tos elszámolások 
                    0 17   17 0 0   17 0 17 

Saját termelésű készle-

tekkel kapcsolatos el-

számolások 

                    0 19   19 0 0   19 0 19 

Pénzügyi és hitelműve-

letekkel kapcsolatos el-

számolások 

                    0 23   23 0 0   23 0 23 

Kötelezettségekkel 

kapcsolatos elszámolá-

sok 

                    0 12   12 0 0   12 0 12 

A zárás, éves beszá-

moló 
                    0 21   21 0 0   21 0 21 
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Könyvelés számítógé-

pen gyakorlat  

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 124 124 0 0   0 124 124 

Szoftverjog és etika, 

adatvédelem 
                    0   6 6 0 0   0 6 6 

A könyvelési progra-

mokkal kapcsolatos kö-

vetelmények 

                    0   6 6 0 0   0 6 6 

Főkönyvi és folyó-

számla könyvelési 

rendszer 

                    0   36 36 0 0   0 36 36 

Tárgyieszköz-nyilván-

tartó program 
                    0   18 18 0 0   0 18 18 

Készletnyilvántartó 

program 
                    0   18 18 0 0   0 18 18 

Bérelszámoló program 

alkalmazása 
                    0   18 18 0 0   0 18 18 

Integrált vállalati rend-

szerek 
                    0   22 22 0 0   0 22 22 
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0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Projektfinanszírozás 

alapjai 
                    0 25   25 0 0   25 0 25 

A projektek pénzügyi 

tervezése 
                    0 23   23 0 0   23 0 23 

A projekt-támogatások                     0 14   14 0 0   14 0 14 

Projektfinanszírozás 

gyakorlata  fő
 s

za
k

-

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 62 62 0 0   0 62 62 
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Projektértékelés mód-

szerei 
                    0   14 14 0 0   0 14 14 

A projektek pénzügyi 

tervezése 
                    0   14 14 0 0   0 14 14 

A projektfinanszírozás 

gyakorlata 
                    0   34 34 0 0   0 34 34 
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Projektfolyamatok 

követése  

fő
 s

za
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k
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ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

62 0 62 0 0   62 0 62 

Projektmenedzsment 

alapok 
                    0 16   16 0 0   16 0 16 

Projekt elemzése, ter-

vezése 
                    0 20   20 0 0   20 0 20 

Projekt irányítása, do-

kumentálása 
                    0 16   16 0 0   16 0 16 

Közbeszerzési eljárás                     0 10   10 0 0   10 0 10 

Projekttervezés gya-

korlata  

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 31 31 0 0   0 31 31 

Projektirányítás számí-

tógéppel 
                    0   19 19 0 0   0 19 19 

Projektterv készítése                     0   12 12 0 0   0 12 12 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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3.3.5. TANTÁRGYI TARTALOM 

1. PÉNZÜGYI ALAPISMERETEK TANTÁRGY 206 ÓRA/216 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés,a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen képes a gazdasági 

folyamatokat pénzügyi aspektusból vizsgálni, érdeklődjön a mindenkori gazdaságpolitikai és 

pénzügy-politikai célok és megvalósításának módjai iránt, eligazodjon a pénzügyi intézmény-

rendszerében és ismerje az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat. Alkalmas legyen meghatá-

rozni és kiválasztani a pénzforgalom lebonyolításának vállalkozás számára leginkább megfe-

lelő módját, és segítsen eligazodni a pénzügyi piacon kínált értékpapírok fajtái között. A ta-

nuló megismerje a nemzetközi elszámolási eszközök árfolyam-alakulásának hatását a gazda-

sági szférára. 

 

Témakörök 

 

Pénzügyi szektor alapvetései 

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 

 

Pénzügyi intézményrendszer és a pénzügyi szolgáltatások 

A bankok kialakulása, fogalma és a bankműveletek 

Az egyszintű és a kétszintű bankrendszer jellemzői 

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 

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, hitelfelvétel a jegybank-

tól és más banktól) 

Aktív bankügylet (hitelezés, váltóleszámítolás, lízingügylet, faktorálás, forfetírozás), hi-

telbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték 

Semleges bankműveletek 

A nemzetközi pénzügyi intézmények és feladataik 

 

Pénzforgalom 

A pénzforgalom általános szabályai 

A fizetési számlák fajtái 

Banki titoktartási szabályok 

Fizetési módok: 
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- fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, a fizető fél által a kedvez-

ményezett útján kezdeményezett fizetés, az okmányos meghitelezés (akkredi-

tív) 

 fizetési számlához kötődő készpénzfizetés: készpénzfizetésre szóló csekk ki-

bocsátása és beváltása, készpénzbefizetés fizetési számlára, készpénzkifizetés 

fizetési számláról 

 fizetési számla nélküli fizetés: készpénzátutalás 

 készpénzfizetés 

A készpénzforgalom lebonyolítása 

A pénztár, pénzkezelés és pénztári forgalom elszámolása 

A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök 

A nemzetközi fizetések általános szabályai 

 

Pénzügyi piacok és termékei  

Pénzügyi piacok fogalma, gazdaságban betöltött szerepe 

Pénzügyi piacok csoportosítása 

A részpiacok jellemzői 

Az értékpapírok pénzügyi piacokon betöltött szerepe 

Értékpapírok megjelenése, fogalma (főbb csoportosítási szempontjai) 

Az értékpapírok főbb fajtái  

- a kötvény fogalma, jellemzői, fajtái 

 vállalati kötvény pénzügyi piacon betöltött szerepe 

- a részvény fogalma, fajtái, jellemzői 

a részvények szerepe a gazdaságban 

- a közraktárjegy fogalma, jellemzői 

a váltó, mint a kereskedelmi hitelezés egyik eszköze  

 váltótípusok: saját és idegenváltó  

- váltóműveletek 

- az állampapírok  

  állampapírok és a monetáris politika kapcsolata 

  állampapírok fajtái és jellemzői  

- a banki értékpapírok 

A tőke- és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek 

 

Biztosítási alapismeretek 

Biztosítási alapfogalmak 

A biztosítás szerepe, jelentősége 

A biztosítás módszere 

Biztosítási ágazatok rendszerei 

Biztosítási szerződés és a biztosítási díj 

2.  PÉNZÜGY GYAKORLAT TANTÁRGY 72 ÓRA/72 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Pénzügyi gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló az elméletben elsajátított 
ismereteket a bank aktív, passzív és semleges bankügyletek szabályairól és lebonyolításáról 

alkalmazni tudja. Ismerje a hitelezési folyamatot, legyen képes hitelkérelmekkel kapcsolatos 

ügyintézői feladatok ellátására. A tanuló megértse és a mindennapi életben alkalmazni is 
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tudja, hogy a pénznek időértéke van a különböző időpontokban esedékes pénzáramok te-

kintetében, akár a betétgyűjtés, akár hitelfelvételhez kapcsolódóan. Legyen képes a tanuló 

egyszerű értékpapír árfolyam és hozamszámításon keresztül döntést hozni vásárlási-eladási 

szándékról. A valuta- és devizaárfolyamok ismeretében gazdálkodási tevékenységhez kap-

csolódóan számításokat végezni. 

 

Témakörök 

 

Bankügyletek 

Bankválasztási szempontok a gyakorlatban 

A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés, formai és tartalmi követelményei 

A pénzforgalmi számla nyitása 

A pénzforgalmi szolgáltatások lebonyolításának lépései 

A bank passzív bankműveletei, megtakarítási számlák 

A bank aktív bankműveletei, hitelezés folyamata 

A bank semleges bankműveletei, az egyes fizetési módok bankbizonylatai 

 

A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok 

A bizonylatok adattartalmának értelmezése: 

Kiadási és bevételi pénztárbizonylat 

Időszaki pénztárjelentés  

Készpénzfizetési számla 

Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása 

 

A pénz időértéke 

A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

A jelen és a jövőérték számítás időtényező táblázatok alkalmazásával 

Egyszerű, kamatos kamatszámítás 

Diszkontálás 

A váltóval kapcsolatos műveletek 

Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás 

 

Értékpapírok értékelése 

A kötvény értékelése: 

A klasszikus kötvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, vala-

mint összevetése a piaci árfolyammal és 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 árfolyamá-

nak) becslése, valamint összevetése a piaci árfolyammal és a vásárlási-eladási szán-

dék megállapítása 

A részvények várható hozamának számítása 

 

Valuta, deviza árfolyama 

Valuta, deviza és -árfolyam fogalma 

A valuta- és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok 

A valuta-, devizaárfolyamokhoz kapcsolódó számítások 
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3. ADÓZÁSI ALAPISMERETEK TANTÁRGY 36 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Adózási alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókkal megismertesse a 

magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gazdálkodási szabályait. 

Felkészítse a tanulókat a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására. Rámutasson a ma-

gánszemélyek személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségére, az arányos közteherviselés 

szükségességére. Bemutassa az általános forgalmi adó szerepét, s ezen ismeretek birtoká-

ban a tanulók legyenek képesek a piacgazdaság árképzési rendszerében részben eligazodni. 

 

Témakörök 

 

Az államháztartás rendszere 

Az állam szerepe a modern gazdaságban  

A közfeladatok ellátásának szükségessége és finanszírozási forrásai 

Az államháztartás alrendszere (központi és önkormányzati alrendszer) 

A költségvetési bevételek, költségvetési kiadások, költségvetés egyenlege 

 

Adózási alapfogalmak 

Az adó és az adórendszer fogalma, jellemzői 

Adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adómentesség, adó-

kedvezmény, adókötelezettség 

A magyar adójog forrásai. 

Az adók csoportosítása: jövedelemadó, forgalmi típusú adó, vagyonadóztatás 

 

Kiemelt adónemek 

Személyi jövedelemadó 

A személyi jövedelemadó alanyai 

A jövedelem, bevétel, költség 

Az adó mértéke 

Összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló tevékenységből származó, nem 

önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelem) 

Családi kedvezmény, első házasok kedvezménye 

Összevont adóalap adója 

Adókedvezmények 

Általános forgalmi adó 

Az áfa jellemzői 

Az adóalany 

Az adó mértéke  

A fizetendő adó megállapítása 

Az adó levonási jog 

Adólevonási jog korlátozása (alapeset) 

Adófizetési kötelezettség 

Számlázás (számla, nyugta adattartalma) 

A helyi adók 

A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális 

jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi 

iparűzési adó 
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Az egyes típusok adóalanyai  

Az adó alapja és mértéke 

Az adókötelezettség teljesítése 

4. ADÓZÁS GYAKORLAT TANTÁRGY 31 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Adózás gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat az adóelőleg- 

és adószámítási feladatok elvégzésére, egyszerű adattartalmak alapján adóbevallások ké-

szítésére, ezáltal útmutatást adjon az adóbevallások elkészítésének gyakorlatához. 

 

Témakörök 

 

Személyi jövedelemadó 

Összevont adóalap és annak adószámítása (családi kedvezmény, első házasok kedvez-

ménye, családi járulékkedvezmény és adókedvezmény figyelembevételével) 

Adóelőleg megállapítása 

Nettó bér kiszámítás 

Adóbevallás elkészítéséhez szükséges alapadatok 

 

Általános forgalmi adó 

A nettó ár és a fogyasztói ár közötti eltérés 

Adó mértéke az adóalap után, valamint a bruttó árra vetítve 

Az általános adókulcstól eltérő adómértékek alá tartozó termékek és szolgáltatások 

Az értékesítések után felszámított fizetendő adó megállapítása 

A beszerzésekre jutó előzetesen felszámított áfa 

A vállalkozást terhelő áfa megállapítása (alapeset) 

A fizetendő adó megállapítása 

Számla, nyugta kitöltése 

 

Helyi adók 

Az egyes adótípusokra egyszerű adószámítási feladatok az adóalap és adómérték meg-

adásával 

Vagyoni típusú adó 

Kommunális adó 

Helyi iparűzési adó  

 

5. SZÁMVITELI ALAPISMERETEK TANTÁRGY 139 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Ismerje meg a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a szám-

viteli jogi szabályozását. Alkalmazza az analitikus és szintetikus könyvelés módszereit. 

Bizonylatok alapján tudja könyvelni az egyszerű gazdasági eseményekkel kapcsolatos té-

teleket. 
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Témakörök 

 

A számviteli törvény 

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 

 

A vállalkozás vagyona 

A leltár fogalma, szerepe, jellemzői 

A mérleg fogalma, jellemzői 

A mérlegfőcsoportok, mérlegtételek tartalma, definíciója 

Az eredménykimutatás fogalma 

 

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 

 

Tárgyi eszközök elszámolása 

Tárgyi eszközök csoportosítása. 

Tárgyi eszközök értékelése, mérlegérték megállapítása  

Az amortizáció elszámolása (lineáris, teljesítményarányos) 

Belföldi beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése (különböző finanszí-

rozással) 

Tárgyi eszközök üzembe helyezése 

Tárgyi eszközök értékcsökkenésének főkönyvi elszámolása 

Tárgyi eszközök értékesítésének főkönyvi elszámolása 

 

A vásárolt készletek elszámolása 

A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik 

A vásárolt készletek bekerülési értéke 

Anyagok fajtái, jellemzői 

Az anyagok raktári és analitikus nyilvántartása 

Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron (tényleges beszerzési áron való nyil-

vántartásnál), visszaküldés és az engedmény könyvelése 

Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO 

elv alapján 

A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése 

Az áruk fogalma, csoportosítsa, analitikus nyilvántartása 

A nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés engedmény könyvelése tényleges be-

szerzési áras nyilvántartásnál, áruértékesítés 
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A kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése 

Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések bi-

zonylatolása és könyvelése 

A göngyöleg fogalma, csoportosítása analitikus nyilvántartása 

Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése 

 

A jövedelem elszámolása 

A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem részei 

A levonások keletkezése és könyvelése 

A bérfeladás számítása és könyvelési feladatai 

A bérek közterheinek számítása és könyvelése 

A jövedelem kifizetése (készpénzes és folyószámlára történő átutalás), könyvelése 

Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok 

A fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli elszámolások 

 

Saját termelésű készletek elszámolása 

A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása 

A saját termelésű készletek analitikus és főkönyvi nyilvántartása 

A közvetlen önköltség alapvető elemei, számítása 

Termelési költségek típusai, a költségek könyvviteli elszámolása (költségnem) 

A saját termelésű készletek állományban vétele (összköltség eljárással) 

 

Termékértékesítés elszámolása, az eredmény megállapítása  

Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei 

Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, készletcsökkenés kiszámítása, és 

könyvelése 

A visszáru és minőségi engedmény számítása és könyvelése  

A kiszámlázott szolgáltatás elszámolása, könyvelése 

A saját termelésű készletek állományváltozása 

Az eredménykimutatás fajtái, eredménykategóriák 

Összköltséges és a forgalmi költséges eredménykimutatás összeállítása könyvelt ada-

tok alapján 

 

6. SZÁMVITEL GYAKORLAT TANTÁRGY 103 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A számviteli alapismeretek tantárgyban elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása. A 

bizonylati rendszer, a kézi és gépi analitika alkalmazása. 

 

Témakörök 

 

Számviteli bizonylatok 

Bizonylatok tartalmi és formai követelményei 

Bizonylatok kiállítása, helyesbítése, megőrzése 
A vállalkozások által leggyakrabban használt bizonylatok 
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Könyvelési tételek szerkesztése 

Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete 

Analitikus és szintetikus könyvelés a gyakorlatban: 

 Idősoros és számlasoros könyvelés 

 

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 el-

készítése (komplex feladat megoldása) 

 Bankhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatainak elkészítése 

(komplex feladat megoldása) 

Könyvelési tételek szerkesztése pénztári és banki bizonylatok alapján 

 

A tárgyi eszközök nyilvántartása 

Tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó karton 

Üzembe helyezési okmány 

Selejtezési jegyzőkönyv 

Amortizáció számítása (lineáris és teljesítményarányos), eszköz értékének meghatáro-

zása 

 

 

A vásárolt készletek bizonylatai 

Bizonylatok tartalmi és formai kellékei.  

Bizonylatok kiállítása megadott adatok alapján:  

 Készlet bevételezési, kivételezési bizonylat. 

 Készletnyilvántartó lap 

 Szállítólevél 

 Számla 

Könyvelési tételek szerkesztése a vásárolt készletek bizonylatai alapján 

 

A jövedelemelszámolás bizonylatai 

Bérszámfejtő lap alapján nettó bér megállapítása 

Bérfizetési jegyzék 

Könyvelési tételek szerkesztése bérfizetési jegyzék alapján 

 

Komplex számviteli esettanulmányok 

Tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, jövedelemelszámolással 

kapcsolatos komplex gazdasági események főkönyvi elszámolása 

A beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló mérleg, eredménykimutatás) készítése 

könyvelt adatok alapján 

 

Pénzügyi analitika számítógépen 

Pénztár könyvelése bizonylatok alapján 

Bankszámla forgalom könyvelése bankszámla kivonat alapján 

Listák, lekérdezések a pénzügyi programból 

Pénzügyi analitika készítése (komplex feladat megoldása témakör részletes kifejtése 
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7. TÁMOGATÁSI ALAPISMERETEK TANTÁRGY 103 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 52 345 06 Pályázati-támogatási asz-

szisztens mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A támogatási alapismertek tantárgy elsajátításával ismerje meg az aktuális támogatási le-

hetőségek feltérképezési módszereit. 

Képes lesz a pályázatok nyomonkövetésére, a projektek kommunikálásra. 

Képes eligazodni az online támogatási információs rendszerekben. 

 

 

Témakörök 

 

Támogatások rendszerének áttekintése 

A gazdaság szereplői (versenyszféra, non-profit szektor, államigazgatás 

A kis és középvállalkozások fogalma, jelentősége 

Kapcsolt vállalkozások fogalma, típusai  

Azonos és szomszédos piac ismérvei 

Támogatási rendszerek 

- EU strukturális alapok 

- Magyarországi operatív programok 

- Egyéb hazai támogatások 

- területi együttműködési támogatások 

- közvetlen EU források 

Munkaszervezeti alapfogalmak 

 

Támogatási lehetőségek elérhetősége 

Online támogatási információs rendszerek 

Pályázati keresők használata 

Tájékoztató felületek 

Tájékozódás az aktuális pályázati lehetőségek között 

 

Támogatások főbb jellemzői 

Projektismereti alapok 

Projekt indikátorok 

Projektek megvalósításához kapcsolódó kommunikációs ismeretek 

Visszatérítendő, vissza nem térítendő támogatások 

Támogatható és nem támogatható tevékenységek 

Elszámolható és nem elszámolható költségek 

Kötelező vállalások 

Fenntartási kötelezettség 

Időbeli behatároltság 

Önerő, pályázati előleg 

Támogatási intenzitás (területi szabályok) 

Adatgyűjtés és adatszolgáltatás köre 

Helyettesítő és szinten tartó beruházás 

Projekt kockázatok azonosítása, kezelése 

Közbeszerzési alapismeretek: 

- közbeszerzés jogi szabályozása 
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- beszerzés fogalma 

- ajánlatkérők köre 

- árajánlat bekérésének, letöltésének lehetősége 

- árajánlat kérés tartalmi és formai követelményei 

- árajánlatok tartalmi és formai követelményei 

- ajánlatkérők köre 

- eljárások fajtái 

- közbeszerzési értékhatárok 

- bírálat és döntéshozatal kritériumai 

 

Támogatási felhívások értelmezése 

Támogatásokkal kapcsolatos fogalmak 

Támogatási felhívások tanulmányozása, értékelése 

Esélyegyenlőség fogalma, alkalmazási területei 

Környezeti fenntarthatóság fogalmak, alkalmazási területei 

Online támogatási információs rendszerek alkalmazása 

 

8. GAZDÁLKODÁSI STATISZTIKA TANTÁRGY 103 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 52 345 06 Pályázati-támogatási asz-

szisztens mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Ismerje meg a gazdálkodás statisztikai elemzésének módszerét. 

Tudja alkalmazni a statisztikai módszereket a projektek tervezésében. 

 

Témakörök 

 

Vállalkozások minősítési rendszere 

A vállalkozások vizsgálatára alkalmazott statisztikai módszerek 

Gyakorlati példák a kis és középvállalkozások minősítésére 

 

Gazdálkodási mutatók számítása és tervezése 

A vállalkozások gazdálkodásának elemzése: 

- vagyoni helyzet elemzése 

- pénzügyi helyzet elemzése 

- jövedelmi helyzet elemzése 

- költségek elemzése 

- bevételek elemzése 

Hatékonyság elemzése 

Kockázatok elemzése 

Üzleti terv készítése 

Komplex feladatok megoldása a vállalkozások gazdálkodásának elemzésével kapcso-

latban. 

 

A munkaerőgazdálkodás statisztikai vonzatai 

Munkaügyi statisztikai alapfogalmak 

Statisztikai állományi létszám 

Létszámgazdálkodás elemzése 
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A humánerőforrás hatékonyságának elemzése 

FEOR-, TEÁOR rendszer 

Munkaügyi statisztikák készítése 

9. FOLYAMAT- ÉS PÉNZÜGYI TERVEZÉS TANTÁRGY 62 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés,  a tantárgy az 52 345 06 Pályázati-támogatási asszisz-

tens mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Ismerje a költségtervezés, projekt ütemterv készítés módszereit, tudja alkalmazni a gya-

korlatban. 

Képes legyen számítógép segítségével folyamat és pénzügyi tervek készítésére. 

 

Témakörök 

 

A folyamat fogalma, értelmezése 

A folyamat fogalma 

A projektek időterve, erőforrásterve 

Idő és erőforrás tervezési módszerek 

 

Folyamatok ütemezése 

Mérföldkő fogalma 

Folyamatok ütemezésének tervezése 

Idő és erőforrás tervek készítése 

Megvalósítási ütemterv készítése 

Folyamattervek készítése számítógépen 

 

Pénzügyi tervezés 

Projekt költségvetés 

Projekt költségvetés készítése 

Költség-haszon elemzés ismeretei 

Projektek finanszírozása (saját erő, támogatás, hitel) 

Pénzforgalmi, finanszírozási terv készítése 

Pénzügyi tervek készítése számítógépen 

 

10. TÁMOGATÁSI ÜGYVITEL TANTÁRGY 103 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 52 345 06 Pályázati-támogatási asz-

szisztens mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Ismerje meg a támogatási ügyvitel rendjét, a pályázati folyamatok megvalósulásának nyo-

mon követését. 

Legyen tisztában a pályázatok zárási és utánkövetési feladataival. 
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Témakörök 

 

Adminisztrációs alapfogalmak 

Támogatási adminisztrációs ismeretek 

- projektazonosító 

- záradékolás 

- hitelesített másolatok 

A projektek elszámolásához kapcsolódó bizonylatok típusai 

A bizonylatok kezelése 

 

Támogatások ügyviteli rendje 

Beszámolók formai és tartalmi követelményei 

Jelentések formai és tartalmi követelményei 

Támogatási igénylések formai és tartalmai követelményei 

Árajánlatkérők tartalmi és formai követelményei 

Árajánlatok tartalmi és formai követelményei 

Árajánlatokról szóló döntés tartalmi és formai követelményei 

Kommunikációs terv elemei, tartalmi és formai elvárásai 

Záró beszámoló és záró támogatási igénylések formai és tartalmi követelményei 

 

Folyamatok megvalósulásának nyomon követése 

A projekt fizikai megvalósítása 

Kockázatmenedzsment 

Ellenőrzési nyomvonal 

Esélyegyenlőségi vállalások mérése 

Környezeti fenntarthatósági vállalások mérése 

 

Zárási és utánkövetési feladatok 

Projektzárás folyamata, teendői 

Fenntartás 

Fenntartási jelentések tartalmi és formai követelményei 

Projektmonitoring fogalma, a monitoring tevékenység feladatai 

 

11. TÁMOGATÁSI MENEDZSMENT TANTÁRGY 62 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 52 345 06 Pályázati-támogatási asz-

szisztens mellék-szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Ismerje a támogatások szabályos lehívásához kapcsolódó bizonylati rendet 

Képes legyen a beszámolók és jelentések elkészítésére. 

 

 

Témakörök 

 

Irodai és infokommunikációs eszközök gyakorlati alkalmazása  

Irodai eszközök használata (fénymásoló, spirálozó, vágógép) 

Infokommunikációs eszközök alkalmazása (szkenner, digitális kamera, nyomtató, pre-

zentációs szoftver, képkezelő alkalmazások, Internet) 
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Elektronikus iktatás, elektronikus ügyintézés 

Iktató rendszer használta 

Dokumentumok elektronikus kezelése, iktatása 

Ütemterv készítése szoftver segítségével 

Gazdálkodási mutatók számítása 

Munkaügyi monitoring mutatók számítása 

Elektronikus beszámolók készítése 

 

Támogatáskezelés online rendszerek alkalmazásával 

Online elektronikus űrlapok alkalmazása 

Tartalék összeg kezelése 

Költségvetés átcsoportosítás esettanulmány alapján 

Változás bejelentő készítése esettanulmány alapján 

Támogatási szerződés módosítása esettanulmány alapján 

Elektronikus beszámolók készítése esettanulmány alapján, a beszámolók benyújtása 

Elektronikus jelentések készítése esettanulmány segítségével 

 

12. FOGLALKOZTATÁS II. TANTÁRGY 15 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a mun-

kavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

Témakörök 

 

Munkajogi alapismeretek 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, 

munkaszerződés-módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, mun-

kavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vét-

kesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték) 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munka-

szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, munkaidő, pihe-

nőidők, szabadság 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közal-

kalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói munka-

viszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszö-

vetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka 
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Munkaviszony létesítése 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és határo-

zatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, elállás sza-

bályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó 

dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 

járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosított-

ként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 

mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 

önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím és 

fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban 

történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbá-

zisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoz-

tatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

Munkanélküliség 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő nyil-

vántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritéri-

umai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyil-

vántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munka-

közvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskere-

sési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkoztatás célcsoportja, közfoglalkoztatás 

főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) szervezetrendszerének fel-

építése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a kormányhivatal, a járási hivatal felada-

tai).  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás támogatása, 

foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatá-

sok). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, me-

zőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszün-

tetésének szabályai. 
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A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és pá-

lyatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

13. FOGLALKOZTATÁS I. TANTÁRGY 62 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinter-

jún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 

bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitöl-

teni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani rendsze-

rezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan 

a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg 

az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 

alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az is-

mertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafej-

lesztés. 

 

Témakörök 

 

Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 

begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 

okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 

adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai ál-

lásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen hasz-

nálva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló képes 

legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, il-

letve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi 

magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 
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Nyelvtani rendszerezés 2 

A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód, 

illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) haszná-

latát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szak-

mai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos 

ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehe-

tőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdé-

sekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kér-

désfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy 

munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kö-

tőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások bir-

tokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre rele-

vánsan tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségek-

ről. 

 

Nyelvi készségfejlesztés 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése fone-

tikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi alapszó-

kincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív nyelvtanulási 

képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási té-

makör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen 

nyelv struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, 

hogy a tanuló koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, 

feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kap-

csolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanu-

lásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, 

kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköz-

napi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 

során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 
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Munkavállalói szókincs 

A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után 

lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon bemutatkozni kifejezetten 

szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 

Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai ön-

életrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai 

jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülmé-

nyekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és for-

dítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírá-

sát lefordítsa és értelmezze. 

 

14. GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK TANTÁRGY 216 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulóval megismertesse a gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmakat 

és az azok közötti összefüggéseket, a vállalkozások és a nemzetgazdaság egyes területeinek 

több irányú kapcsolatát, a közgazdasági elmélet és a gyakorlati gazdasági élet összefüggé-

seit 

 

Témakörök 

 

Mikrogazdasági alapok 

Gazdasági alapfogalmak: a szükséglet és a javak fogalma, főbb csoportjai és kapcsola-

tai, a gazdasági folyamat elemei, a munkamegosztás szerepe 

Termelési tényezők típusai, jellemzői 

Gazdasági körforgás, az újratermelési folyamat elemei 

Piaci alapfogalmak: a piac fogalma, fajtái, szereplői, elemei, a keresleti és kínálati függ-

vény, a piaci egyensúly és a piaci mechanizmus 

 

A fogyasztói magatartás és a kereslet 

A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők 

A fogyasztó döntési mechanizmusa, a racionalizálási elv érvényesülése a fogyasztói ma-

gatartásban 

Az egyéni és a piaci kereslet jellemzői 

 

A vállalat termelői magatartása és a kínálat 

A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, célrendszere, formái 



227 

 

Az idő szerepe a gazdaságban, a termelés költségeinek csoportosítása, összefüggései 

Költség, kiadás, bevétel, profit fogalma, a számviteli profit, gazdasági profit és a normál 

profit összefüggései 

A vállalkozás gazdálkodásának eredménye 

Az egyes piacformák jellemzői és sajátosságaik 

 

A vállalkozások alapítása, működése 

A vállalkozásokról általában, a mikro-, kis- és középvállalkozások jellemzője, az üzleti 

vállalkozás sajátosságai 

Az egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése 

A társas vállalkozások formái, sajátosságai 

A társas vállalkozások alapítása, működése 

A táras vállalkozások megszűnése 

Cégnyilvántartás  

Csődeljárás, felszámolási eljárás 

 

A makrogazdaság szereplői, az állam feladatai 

A makrogazdaság szereplői, a gazdasági szférák jellemzői 

Makrogazdasági fogalmak, gazdasági folyamatok, a gazdasági körforgás 

A makrogazdaság piacai 

Az állam feladatai, az állam gazdasági szerepe, az államháztartás rendszere 

 

A nemzetgazdaság ágazati rendszere 

Nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere 

A nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és mérésük, az egyes SNA mutatószámok 

közötti kapcsolatok 

A nemzetgazdaság teljesítménykategóriák nominál- és reálértéke 

A gazdasági növekedés és tényezői 

 

Marketing és áru-kódrendszer 

Marketing alapfogalmak  

A marketing szerepe a vállalkozásban 

Marketingstratégia 

Piackutatás 

Marketingmix és elemei 

A reklámtevékenység jogi eszközei  

Versenyszabályozás 
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Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

Piacfelügyeleti alapfogalmak 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Vámtarifa (Nómenklatúra) szerepe az árubesorolásban és a kereskedelemben 

Vámtarifák kialakulásának története 

VET (brüsszeli) Nómenklatúra 

HR Nómenklatúra 

Kombinált Nómenklatúra 

Közös Vámtarifa 

TARIC 

A magyar nemzeti vámtarifa kialakulása 

Vámtarifa felépítése 

Vámtarifaszám jelentősége 

Vámtarifaszám a nemzeti jogszabályokban 

Nómenklatúra időállapota 

Áruosztályozás és áruismeret kapcsolata 

Közösségi jogalkotás szerepe az áruosztályozással kapcsolatosan 

Európai Bizottság 

Vámkódex Bizottság 

Komitológiai ülések 

 

Jogi alapismeretek 

A jog lényege, fogalma, funkciói 

A jogforrás és jogforrási hierarchiája 

A jogviszony 

A jogi norma lényege és szerkezete 

A jogalkotás, a jogszabályok.  

A jogrendszer felépítése, tagozódása, a jogalkalmazás, a jogszabályok értelmezése 

A gazdaság és a jog közötti viszony, a jogrend szerepe a gazdaságban 

 

Tulajdonjog 

A tulajdon fogalma, tartalma, a tulajdonost megillető jogosultságok 

A birtoklás és birtokvédelem  

A használat és hasznok szedése  

A rendelkezés joga 
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A tulajdonjog korlátozásai  

Eredeti és származékos tulajdonszerzés 

 

A kötelmi jog 

Szerződések fogalma, fajtái 

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), biztosíték-

adás (kezesség, óvadék, zálogjog).  

A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, szállí-

tás, fuvarozás 

15. ÜGYVITELI GYAKORLATOK TANTÁRGY  144 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az ügyvitel gyakorlatok tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók  

– képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tar-

talmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára,  

 a tízujjas vakíráson alapuló helyes írástechnikát elsajátítsák, képessé tegye a tanulókat 

szakmai szöveg másolására, a szövegszerkesztővel történő adatbevitelre. 

 

Témakörök 

 

Munkavédelmi ismeretek 

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és 

testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakö-

rülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki 

tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munka-

körülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a munkabal-

esetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében. A 

műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszkö-

zök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkahelyek kialakításának általános szabályai 

A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben 

Alapvető feladatok a tűz megelőzése érdekében 
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Tízujjas vakírás 

Tízujjas vakírással 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 ismér-

vei alapján 

A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 

 

Szövegformázás 

A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek írásá-

nak adott időszakban érvényes szabályai 

Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg igazí-

tása, előfej, élőláb stb. 

Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb. 

Szimbólumok, képek beszúrása, formázása 

Prezentáció és Excel grafikonkészítés 

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása 

 

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 projektdokumentumok, 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, fel-

jegyzés, 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 

Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás, stb.) 

 

16. ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY 108 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
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A tantárgy tanításának célja 

Az Általános statisztika tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló alapvető ismeretekkel 

rendelkezzen a leggyakrabban használt statisztikai feldolgozási eszközökről, a grafikus áb-

rázolás alkalmazási módszereiről, az adatok szolgáltatásának lehetőségéről. A megtanult 

ismereteket a mindennapi gazdasági életet érintő média-információin keresztül értelmezni 

tudja. Fejlessze a tanulók számarányérzékét a mikro- és makrogazdaság legfontosabb valós 

mutatóinak bemutatásával, megismertetésével, alkalmaztatásával, és ösztönözze a tanuló-

kat a megfelelő összefüggések feltárására, a helytálló, valós következtetések megállapítá-

sára, levonására, azáltal is, hogy az elemzéshez a grafikus módszereket alkalmazza 

 

Témakörök 

 

A statisztika alapfogalmai 

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 

 

Viszonyszámok és alkalmazásuk 

A viszonyszámokról általában: fogalma, fajtái, számítása, a leggyakrabban használt 

viszonyszámok jellemzői, alkalmazási területei 

 dinamikus viszonyszám, bázis- és láncviszonyszám, és ezek összefüggései 

 megoszlási viszonyszám és összefüggései 

 intenzitási viszonyszám fogalma, fajtái, jellemzői, összefüggések 

 a gazdasági életben használt néhány legfontosabb intenzitási viszonyszám 

 

Középértékek és alkalmazásuk 

A középértékek fogalma, fajtái, számítása 

számított középértékek 

 a mennyiségi sorok elemzése számított közép-értékekkel 

számtani átlag, harmonikus, négyzetes 

 idősorok elemzése középértékekkel 

kronologikus átlag 

mértani átlag 

helyzeti középértékek: módusz és medián 
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Indexszámítás 

A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható tényezők 

Az értékindex számítása és értelmezése 

Az árindex számítása és értelmezése 

A volumenindex számítása és értelmezése 

Összefüggés az indexek között 

 

Grafikus ábrázolás 

Grafikus ábrázolás célja, eszközei 

Az ábrázolás alkalmazási területei 

17. GAZDÁLKODÁSI ISMERETEK TANTÁRGY 77 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulóval megismertesse a befektetett eszközökkel való gazdálkodás, a forgóeszköz- és 

készletgazdálkodás, a munkaerő és bérgazdálkodás elemzésének módszereit, legfontosabb 

mutatóinak kiszámítását. A módszerek felhasználásával képes legyen a tanuló a vállalkozás 

belső és külső környezetében bekövetkező változások követésére, alkalmazkodási javasla-

tok kidolgozására. 

 

Témakörök 

 

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 beruházások gazdaságossági vizsgálata 

A beruházás folyamata 

 

Készletgazdálkodás, 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 
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A forgóeszközök fogalma, főbb csoportjai (vásárolt és saját termelésű készletek) 

A készletgazdálkodás, struktúra kialakítása, készletnormák, anyagnormák 

A teljes forgóeszköz állománnyal való gazdálkodás (optimális összetétel, hatékony-

ság, igényesség, forgási sebesség) 

 

Munkaerő és bérgazdálkodás 

A munkaerő és bérgazdálkodás feladatai 

A vállalkozás munkaerő-szükségletének biztosítása (szükséglet meghatározása, bizto-

sítása, 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 

 

Gazdálkodás, gazdaságosság 

A vállalkozás eszközei és ráfordítások 

Az árbevétel és a jövedelem  

A jövedelem és jövedelmezőség 

Az árbevétel és profit, fedezeti pont és üzemszüneti pont 

Az eredményesség javításának főbb útjai 

A vállalkozás vagyoni helyzete 

A vállalati pénzgazdálkodás tartalma, főbb elemei 

A befektetés és finanszírozás összefüggése 

A vállalkozás külső és belső pénzügyi kapcsolatai 

 

A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája 

A vezetés lényege és funkciói 

A vezetői döntések, a vállalkozás szervezete 

A tervezés szerepe, fajtái a vállalkozásnál 

A vállalati stratégia szerepe, a stratégiai tervezés folyamata 

A vállalkozási stratégia főbb elemei, fajtái, megvalósítása 

Az üzleti terv felépítése és tartalma 

 

A vállalkozás válsága 

A vállalati válság lényege, kialakulásának okai 
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A vállalati válság szakaszai és típusai 

A vállalati válság leküzdése 

Válságkezelő stratégiák 

A csődeljárás 

A felszámolási eljárás 

A végelszámolás 

18. VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁS TANTÁRGY 93 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés,  a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Vállalkozásfinanszírozás tantárgy tanításának célja, hogy bemutassa a pénzügyi befek-

tetések jelentőségét, hatását a gazdaságra, a beruházási döntések során elsajátított ismere-

tek és a finanszírozási döntésekben megszerzett kompetenciák alapján. Felkészítse a tanu-

lókat a vállalkozások pénzügyi helyzetének alapvető elemzésére alkalmas mutatók megál-

lapítására és a mutatóérték tartalmának egyszerű magyarázatára. Megismerje a tanuló a 

státusz és az éves pénzforgalmi terv szerepét a pénzügyi tervezés során. 

 

Témakörök 

 

A vállalkozás pénzügyi döntései 

Pénzügyi döntések célja, tartalma, típusai 

Befektetési és finanszírozási döntések 

Hosszú és rövid távú döntések 

 

A beruházások értékelése 

A beruházásokkal kapcsolatos fogalmak 

Befektetés és a beruházás közötti különbség 

Beruházások csoportosítása a beruházás szintje, a beruházás jellege, a beruházás ösz-

szetétele, a megvalósítás finanszírozási forrása, a kivitelezés módja, a gazdasági mű-

szaki hatás, a beruházás célja, az egymáshoz való kapcsolata és kölcsönhatása szerint 

A beruházások pénzáramai, típusai (kezdő pénzáram, működési pénzáram és végső 

pénzáram) és tartalmuk 

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, belső kamatláb, és jövedelmezőségi 

index 



235 

 

Döntési szabályok a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására vonatkozóan 

A beruházás megvalósítása, üzembehelyezése 

 

A forgóeszköz-ellátás 

A forgóeszközök gazdálkodásban betöltött szerepe 

A forgóeszköz körforgás, a beszerzés, a termelés és az értékesítés tevékenységek során 

a forgóeszközök megjelenési formája 

A forgóeszköz csökkentés jelentősége 

A készletek csoportosítása 

A készletek értékelése forgási mutatók alapján 

A forgóeszköz szükséglet megállapítása (forgási mutatók, mérlegmódszer alkalmazá-

sával) 

Az átmeneti és a tartós forgóeszköz közötti különbség, jellemzőik 

 

A finanszírozás gyakorlata 

A finanszírozás fogalma, jellemzői 

A finanszírozás formái: belső és külső finanszírozás 

A finanszírozási alapelvek: rentabilitás, normativitás, rugalmasság, biztonság, önálló-

ság) 

Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv  

Tartós forgóeszköz-lekötés és átmeneti forgóeszköz lekötés finanszírozása 

Az illeszkedési elv értelmezése 

Finanszírozási stratégiák: szolid, konzervatív, agresszív 

A beruházások finanszírozási forrásai  

Önfinanszírozás, vagy külső finanszírozás 

A hitel, mint idegen finanszírozási forma 

 A hitelfajták 

 A hitelezési eljárás menete 

 Hitelbiztosítékok 

Sajátos finanszírozási források: lízing és a támogatás 

A vállalati tőkeköltség, mint a finanszírozási források ára 

Forgóeszköz-finanszírozás 

Jellemző finanszírozási források  

 Rövid lejáratú bankhitel és típusai 

 Kereskedelmi hitel (vevőktől kapott előleg és áruhitel), váltótartozás 

 Faktoring lényege, és igénybevételének jellemzői 

 Tartós passzívák 

Üzletfinanszírozás 
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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 

 

A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése 

A teljesítménymutatókból nyerhető információk 

Elemzés állományi és folyamatszemléletben 

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 

 

19. VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁS GYAKORLAT TANTÁRGY 31 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a beruházási és hosz-

szú távú pénzügyi döntések elméleti ismeretanyagára építve a tanuló alkalmas legyen a 

beruházások megvalósítási döntéseihez kapcsolódó egyszerűbb számítások elvégzésre és a 

következtetések levonására, valamint a forgóeszközök szükségeltének megállapítására és 

az azokhoz rendelhető finanszírozási források felkutatására. 

Felkészítse a tanulókat a vállalkozások pénzügyi helyzetének alapvető elemzésére azáltal, 

hogy közreműködik a státusz és az éves pénzforgalmi terv összeállításában. 

 

Témakörök 

 

Beruházások pénzügyi döntései 

A beruházások gazdaságossági számításainak gyakorlása feladatok megoldásával: 

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási 

pénzeszközök forgási sebessége 



237 

 

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték és jövedelmezőségi index, a belső 

megtérülési ráta (számítás nélkül, csak értelmezés szintjén) 

Döntési szabályok ismeretében a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására vonat-

kozóan magyarázat megfogalmazása 

 

Forgóeszköz-szükséglet megállapítása 

A forgóeszköz szükségelt megállapítása feladatok megoldásával a forgási mutatók és 

a mérlegmódszer alkalmazásával 

A forgási idő és fordulatok száma közötti összefüggés értelmezése 

Kronologikus átlag alkalmazása az átlagkészlet meghatározásánál 

 

A finanszírozás gyakorlata 

Kölcsöntörlesztés, hiteldíj 

Nettó forgótőke kiszámítása 

Feladatok a finanszírozás stratégiák megállapítására, és annak értelmezésére 

Döntési feladatok finanszírozásra pl. rövid lejáratú hitelfelvétel, vagy váltó diszkontá-

lás  

Likviditási terv összeállítása alapadatokkal (egyszerű séma alapján), pótlólagos for-

rásszükséglet meghatározásával 

 

Pénzügyi teljesítményének mérése 

Vagyon – és tőkestruktúra mutatók, hatékonysági mutatók, jövedelmezőségi mutatók, 

eladósodási mutatók, pénzügyi egyensúly mutatói, piaci érték mutatók képletének fel-

ismerése. 

A mutatók kiszámítása konkrét adatok ismeretében. 

A mutatók értékének egyszerű magyarázata, levont következtetések megfogalmazása 

20. ADÓZÁS TANTÁRGY  93 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Adózás tantárgy tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat a kiemelt adójogszabá-

lyok alkalmazására az adózás rendjében meghatározottak figyelembevételével a jövedelem 

típusú adók és forgalmi adó, valamint a helyi adók tekintetében. A tanulóknak egyszerűbb 

adózási feladatok megoldásában jártasságot kell szerezni, és ki kell tudni számolni az egyes 

adónemek kapcsán a fizetendő adóelőlegeket, valamint tudni kell elkészíteni írásban az 

éves bevallásokat 
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Témakörök 

 

Az adózás rendje, az adóigazgatási rendtartás 

Az adókötelezettség szabályai 

Az adómegállapítási módok 

A bevallás, adófizetés és adóelőleg fizetés szabályai 

A bizonylat kiállítás és a nyilvántartás szabályai 

Adatszolgáltatás, pénzforgalmi számlanyitási kötelezettség 

Adótitok, adóhatósági adatszolgáltatás 

Fizetési kedvezmények, elévülés 

Jogkövetkezmények, intézkedések 

Az adózó és az adóhatóságok 

Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége  

Ellenőrzés célja, és fajtái 

Az ellenőrzés megindítása és lefolytatása, az ellenőrzés befejezése 

Jogorvoslat 

Eljárási költség 

 

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 vál-

lalkozói „kivétre”)  

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 megál-

lapítása gyakorló feladatokon keresztül 

A különadózó jövedelmek adóztatása kiemelten az ingóság és az ingatlan értékesítés 

adóztatása, a kamatjövedelem, az osztalékból származó jövedelem 

Feladatok megoldása az összevonásra kerülő és a különadózó jövedelmekre, esetta-

nulmány elkészítése kiscsoportos keretben 

 

Egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái 

Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi jövedelemadóban 
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A vállalkozói személyi jövedelemadó 

A vállalkozói kivét, a vállalkozói nyereség és a vállalkozói osztalékalap adózási 

szabályai  

Az átalányadózás szabályai 

Az egyszerűsített vállalkozói adó  

Az adónem választásának feltételei 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke. 

Az egyszerűsített vállalkozói adó által kiváltott adónemek 

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, valamint az 

egyszerűsített vállalkozói adó és a kisadózó vállalkozások tételes adója körében, eset-

tanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 

 

Társaságok jövedelemadózása 

A társasági adó alanyai 

Az adófizetési kötelezettség  

A társasági adóalap meghatározása 

Az adózás előtti eredmény, az adóalap és a jövedelem(nyereség) minimum összefüg-

gései  

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  

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai 

Az adónem választásának feltételei 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 
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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 

 

Általános forgalmi adó 

Az általános forgalmi adó alanyai 

A gazdasági tevékenység fogalma 

A termék értékesítésének és szolgáltatás nyújtásának esetei a tv.értelmében 

A termék közösségen belüli beszerzés és a termék importja 

A teljesítés helye a termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében az általá-

nos szabályok értelmében 

Az adófizetési kötelezettség keletkezése, a fizetendő adó megállapítása 

Az adó alapja termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében 

Az adó lapjának 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 megosz-

tására vonatkozóan az adó alóli mentességek és az adómértékek több kulcsára tekin-

tettel 

 

Helyi adók 

A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális jellegű 

adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi iparűzési adó 

Az egyes típusok adóalanyai  



241 

 

Az adó alapja és mértéke 

Az adókötelezettség teljesítése 

Egyszerűbb feladatok megoldása a helyi adótörvényben meghatározott adónemekre 

 

Gépjárműadó és cégautóadó 

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 adó kedvezmények 

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 

 

21. ELEKTRONIKUS ADÓBEVALLÁS GYAKORLATA TANTÁRGY 62 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Elektronikus adóbevallás gyakorlata tantárgy célja, hogy kialakítsa a tanulóban az egyes 

kiemelt adónemek, valamint az adatszolgáltatások elektronikus bevallásának készségét. A 

tanuló a tantárgy elsajátítása után alkalmas legyen adókkal, járulékokkal kapcsolatos beval-

lásokat készíteni és kijelölésre elküldeni a NAV keretprogramjai alkalmazásával. A tanuló 

legyen képes a bevalláshoz szükséges adatokat begyűjteni, ismerve azok számviteli, illetve 

pénzügyi területének forrásait. Alkalmassá váljék a hibás bevallásban a hiba megkeresésére 

és kijavítására. Ismerje a bevallások gyakoriságát, határidejét, szerkezetét. 

 

Témakörök 

 

Gyakorlati előkészítés 

A munka előkészítésének menete: 

NAV honlapján tájékozódás 

Keretprogram letöltés, a kiválasztott nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk letöltése 

A számítógépen a nyomtatványkitöltő rendszerben a kiválasztott bevallás megnyitása 

A törzsadatok kitöltése 
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Elektronikus bevallás gyakorlata 

Az elkészítendő bevallások fajtái: 

A dolgozók be- és kijelentésének elkészítése, adatváltozások bejelentése, valamint az 

egyszerűsített dolgozói bejelentés (T1041, T1042E) 

Bevallás elkészítése a foglalkoztató, kifizetőhely havi szja, szociális hozzájárulási adó 

és járulék kötelezettségéről a munkavállalók és minden egyéb jogviszonyban foglal-

koztatott személy munkavégzésével kapcsolatosan (08-as és 08E bevallás) 

A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó (jövedelme 

szerint adózó és átalányadózó) és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hoz-

zájárulási adó és járulék kötelezettségeiről (58-as) bevallás elkészítése, alkalmazásá-

nak esetei 

Az eva bevalláshoz szükséges adatállomány, a bevallás elkészítése egyéni- és társas 

vállalkozás esetén (43-as bevallás) 

Az átvezetési kérelem elkészítése az adónemek közötti adók átvezetése és a vissza-

igénylendő adó, járulék illetve az esetleges adókiutalás (17-es bevallás) 

A személyi jövedelemadó bevallásához szükséges igazolások begyűjtése után magán-

személy, illetve egyéni vállalkozó - (jövedelme szerint adózó, átalányadózó, ekhós 

adóalany) - 53-as (évszám SZJA) bevallásának elkészítése 

Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás) 

Az éves adatszolgáltatás teljesítése a dolgozó felé a munkavállaló éves munkájával 

kapcsolatos bevételeinek, levont adójának, járulékainak bevallására (M30-as bevallás) 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék alá való ki- és bejelentés (T1011-es bevallás) 

Általános forgalmi adó bevallás készítése (65-ös bevallás) 

Egyéni vállalkozó, társaság éves iparűzési adójának a bevallása (HIPA) 

Az adatlap elkészítése a kilépő dolgozó időszaki béradatainak összesítésére (Adatlap 

évszám) 

A kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (KATA) 

Nyilatkozat elkészítése a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás) 

A bevallási nyomtatványok tartalma akkor is számon kérhető, ha időközben más szám, 

vagy elnevezés alatt kell a bevallást elkészíteni. 

 

A bevallások ellenőrzése 

A kész bevallások áttekintése 

Szükség esetén a kitöltési útmutató használata 

Ellenőrzési funkció futtatása 

Jelzett hibák javítása 

Mentés 

A hibátlan bevallás kijelölése elektronikus elküldésre 
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22.  SZÁMVITEL TANTÁRGY 186 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A könyvvezetés és beszámolókészítés tananyagára építve a 2000. évi C. 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 előírá-

soknak megfelelően a gazdasági élet vállalkozási területén a bizonylatok kitöltésétől kezdve az 

analitikus nyilvántartáson keresztül a gazdasági műveletek könyvelésén át képes lesz a vállal-

kozás eredményének és vagyonának megalapítására. 

 

Témakörök 

 

A számviteli törvény, éves beszámoló 

A számviteli a törvény célja és hatálya, főbb fejezetei 

A számvitel fogalma és részei, számviteli alapelvek 

A különböző beszámolási formák alkalmazásának feltételei, az áttérések szabályai 

A közzététel, letétbe helyezés és a könyvvizsgálat 

A könyvvitel fogalma, feladatai 

A vállalkozás eszközei, az eszközök csoportosítása 

A források és csoportosításuk 

A leltár fogalma, fajtái, leltárkészítés 

A mérleg fogalma, fajtái (A típusú mérleg), mérlegkészítés (egyszerűsített éves beszá-

moló mérlege) 

A bizonylatok fogalma, csoportosítása, tartalmi és formai, kellékei, a bizonylati elv, a 

bizonylati fegyelem, a bizonylatok útja, a bizonylatok javítása 

Az egységes számlakeret 

A vállalti számlarend, fogalma, felépítése és szerkezete 

 

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások 

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 amortizáció számítása degresszív eljárásokkal (nettó érték alapú, 

évek száma összeg módszer, szorzószámos módszer) 

A tárgyi eszközök piaci értékelése, az értékhelyesbítés 

A belföldi, közösségi és import beruházás könyvelése (különböző finanszírozással) 
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A felújítás és könyvelése 

A saját előállítású tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások 

A beruházás és felújítás analitikája 

Állományváltozások elszámolása (terven felüli értékcsökkenési leírás, selejtezés, ér-

tékesítés, térítés nélküli átadás, átvétel, apportkénti bevitel és átvétel, hiány, kárese-

mény, értékhelyesbítés.) 

 

Immateriális javakkal kapcsolatos elszámolások 

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 szá-

mítása és könyvelése, terven felüli értékcsökkenés 

Az immateriális javak (vagyon értékű jogok és szellemi termékek) selejtezése, térítés 

nélküli átadása és átvétele, apportkénti bevitele és értékesítésének könyvelése, selejte-

zés és hiány elszámolása 

 

A vásárolt készletek 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 folyama-

tos értéknyilvántartást nem vezet 

Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron történő, illetve tényleges beszerzési 

áron való nyilvántartásnál, visszaküldés és az engedmény könyvelése 

Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO 

elv alapján 

Az anyagértékesítés, káresemény és gazdasági társaságba bevitt anyagokkal kapcsola-

tos gazdasági események könyvelése 

A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés szá-

mítása és könyvelése 

Az áruk fogalma, csoportosításuk, az áruk analitikus nyilvántartása 

Nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés engedmény könyvelése tényleges be-

szerzési áras nyilvántartásnál, áruértékesítés 

Kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése, az árrés 

Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések bi-

zonylatolása és könyvelése 

A göngyöleg fogalma, csoportosítása analitikus nyilvántartása 

Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése 

A saját göngyöleg beszerzése és kiszámlázása, a kiszámlázott göngyöleg visszaérke-

zésének könyvelése 

A göngyölegek kiselejtezése 
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A közvetített szolgáltatás fogalma, a leszámlázott közvetített szolgáltatás 

A kiszámlázott közvetített szolgáltatás 

 

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 folyószámlára történő átutalás) 

A bérszámfejtésből származó kötelezettségek átutalása 

Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok 

A fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli elszámolások 

 

Költségekkel kapcsolatos elszámolások 

A költség, közvetlen költség, közvetett költség fogalma 

A termelési költségek elszámolásának lehetőségei (költségnem, költséghely, költség-

viselő) 

A költségnemek részletes tartalma és a költségnemek könyvelése Költségmódosító té-

telek 

Költségek időbeli elhatárolása 

Az értékesítési, igazgatási költség és az egyéb általános költség tartalma 

Az önköltség fogalma, részei 

Önköltségszámítás, kalkulációs séma 

Önköltségszámítási szabályzat 

 

Saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások 

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 

Az közösségi értékesítés és az export elszámolása, könyvelése 
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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 könyve-

lése 

Az adott kölcsönökkel kapcsolatos elszámolások 

A váltóval kapcsolatos gazdasági műveletek 

A kapott váltóval kapcsolatos gazdasági események, számítások és könyvelések (vál-

tóelfogadás, váltóleszámítolás, váltóforgatás) 

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 

 

Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások 

A kötelezettségek fajtái és jellemzőjük, analitikus nyilvántartásuk 

A hitel és a kölcsöntartozás keletkezése és megszűnése 

A saját váltó kibocsátásának és kifizetésének könyvelési feladatai 

A kötvénykibocsátás és törlesztés könyvviteli elszámolása 

A költségvetési kapcsolatok számviteli elszámolása, költségvetési befizetési kötele-

zettségek, az általános forgalmi adóval kapcsolatos számviteli feladatok 

A szállítókkal és más rövidlejáratú kötelezettségekkel kapcsolatos könyvviteli elszá-

molások 

 

A zárás, 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, forgalmi költségeljá-

rású eredménykimutatás („A” változat) 

Az egyéb ráfordítások és az egyéb bevételek tartalma, 

A pénzügyi eredmény (a pénzügyi ráfordítások és pénzügyi bevételek) 

Társasági adó, osztalék elszámolása 

Az adózott eredmény meghatározása 

A kiegészítő melléklet készítésének célja és tartalma 



247 

 

23.  KÖNYVELÉS SZÁMÍTÓGÉPEN GYAKORLAT TANTÁRGY 124 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló megismerhesse a pénzügyi-számviteli ügyintézői szakmában alkalmazható az érvé-

nyes számviteli előírások alapján működő, főkönyvi és folyószámla kezelő program, bérelszá-

moló, tárgyi-eszköz nyilvántartó és készletnyilvántartó program használatát. 

 

Témakörök 

 

Szoftverjog és etika, adatvédelem 

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 archiválás alapjai 

 

A könyvelési programokkal kapcsolatos követelmények 

Információs piramis 

A feldolgozással szemben támasztott igények meghatározása 

A feldolgozásból származó információ fontossága 

A könyvelő programok csoportosítása, jellemzői 

A könyvelő rendszerek használati jogai, licencek sajátosságai 

A könyvelő rendszerek saját gépes és hálózati telepítése 

 

Főkönyvi és folyószámla könyvelési rendszer 

A törzsadatok felvitele 

A programok beállítása, paraméterezése 

A rendszer feladási kapcsolatai 

Nyitás-zárási műveletek 

Bizonylatok rögzítése (számlák, pénztárbizonylat, bankszámlakivonat, feladások) 

Lekérdezések a főkönyvi rendszerből (napló, főkönyvi karton, főkönyvi kivonat, fo-

lyószámla kivonat, áfa kimutatás, mérleg, eredménykimutatás, lejárt számlák listája, 

lejáró számlák listája) 

Komplex feladatok megoldása főkönyvi és folyószámla kezelő rendszerekben 

 

Tárgyieszköz-nyilvántartó program 

Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának sajátosságai 
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Törzsadatok felvitele, a rendszer beállítása 

Beruházás, tárgyi eszköz állományba vétel rögzítése 

Amortizáció elszámolása 

A tárgyi eszközök kivezetése (selejtezés, értékesítés) 

Lekérdezések (karton, leltár lista) 

Főkönyvi feladások a tárgyi eszköznyilvántartó rendszerből 

 

Készletnyilvántartó program 

A készletnyilvántartás sajátosságai 

A törzsadatok felvitele, a program beállítása, értékelési eljárások alkalmazása 

Raktári bevételezések, kiadások bizonylatok alapján (vásárlás, felhasználás, értékesí-

tés, hiány, selejtezés) 

A leltár előkészítése, leltári kimutatások készítése 

Listák lekérdezések (analitikus napló, készlet karton) 

Főkönyvi feladások a készletnyilvántartó rendszerből 

 

Bérelszámoló program alkalmazása 

A bérszámfejtő rendszer sajátosságai 

Törzsadatok felvitele 

A munkavállaló felvétele, munkaügyi nyilvántartás elkészítése 

Bérszámfejtés, bérjegyzék készítése 

Listák, lekérdezések (adó, járulékok, bérkarton, tb és adó igazolás) 

Főkönyvi feladás a bérelszámoló rendszerből 

 

Integrált vállalati rendszerek 

A hálózati és a web-alapú 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 

24. PROJEKTFINANSZÍROZÁS TANTÁRGY 62 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
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A tantárgy tanításának célja 

Projektfinanszírozás tantárgy tanításának célja, hogy a projektek finanszírozásához kap-

csolódó elméleti ismeretanyag birtokában a tanuló értelmezni tudja a projekteket és azok 

lehetséges finanszírozási forrásait. A tanuló alkalmas legyen projektek értékeléséhez ren-

delkezésre álló információforrást használva a projektek finanszírozási forrásait felkutatni. 

Felkészítse a tanulókat, hogy kísérje végig a pályázati ügyletet a pályázatok megindításától 

azok lezárásáig a megfelelő dokumentációk nyomon követésével. 

 

Témakörök 

 

Projektfinanszírozás alapjai 

A projektek és projektfinanszírozás fogalma, jellemzői 

A projektfinanszírozás szereplői 

A projektfinanszírozás csatornái 

A projektfinanszírozás menete 

A projektfinanszírozási struktúrájának kialakítása (finanszírozási mix) 

PPP, a köz- és magánszféra partnersége 

A projektfinanszírozásban használt tőke- és hitelfajták jellemzése. A projektfinanszí-

rozásban használt pénzügyi eszközök 

A pénzügyi döntések és a finanszírozás összefüggése, tőkeáttétel, forrás- és tőke-

szerkezetre jellemző mutatószámok;  

Finanszírozási alapelvek és azok értelmezése a projektekre 

Finanszírozási források jellemzése, a tőkeköltség értelmezése, becslése. 

Saját erő formái 

A projektfinanszírozás helye a banki finanszírozásban 

Hitelminősítés, hitelezés folyamata 

A projektfinanszírozás garanciái (nagy és nemzetközi projekt). A garanciák típusai. 

A projektfinanszírozás kockázati tényezői. Kockázati szakaszok, finanszírozók, té-

nyezők 

Főbb kockázati típusok a projektfinanszírozásban. Üzleti, hitelezői, nemzetközi finan-

szírozás kockázatai 

A biztosítékrendszer (a biztosítékok formái, szerepe, jellemzői) 

Garanciaintézmények szerepe és az állami szerepvállalás a projektek finanszírozásá-

ban, a garanciák típusai  

A projektértékelés általánosan használt módszerei. Cash flow elemzés, NPV, IRR, PI, 

ROI 

Projektkockázatok becslése (Szcenárió elemzés, érzékenységi elemzés, Monte-Carlo 

szimuláció, fedezeti-pont elemzés), a kockázatok kezelése 
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A projektek pénzügyi tervezése 

A projektek pénzügyi tervezésének alapjai (munkaterv, humánerőforrás-terv) 

A pénzügyi terv kidolgozása (mérlegterv, eredményterv, likviditási terv) 

A projektköltségvetés készítésének folyamata és módszerei (cash flow, likviditáster-

vezés, költség-haszon elemzés) 

Projektdokumentáció (megvalósíthatósági tanulmány, szerződésvázlat, hitelszerződés 

és projektszerződés) 

A projektfinanszírozás jövője, és a lehetséges változások 

 

A projekt-támogatások 

Kis- és középvállalkozások gazdaságfejlesztést szolgáló támogatásai 

Az EU támogatások intézményrendszere és az EU támogatási források 

A pályázatírás és a pénzügyi tervezés kapcsolata 

Projektfinanszírozás és projektciklus-menedzsment (PCM) 

Indikátorok definiálása, SMART és QQTTP elv 

A végrehajtáshoz kapcsolódó monitoring és pénzügyi ellenőrzés 

Kifizetési kérelmek tartalmi és formai elemei 

25.  PROJEKTFINANSZÍROZÁS GYAKORLATA TANTÁRGY  62 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Projektfinanszírozás gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a projektek finanszírozá-

sához kapcsolódó elméleti ismeretanyagra építve a tanuló alkalmas legyen projektek érté-

keléséhez rendelkezésre álló információforrást használva számításokat végezni és követ-

keztetéseket levonni, valamint a projektek pénzügyi forrásait felkutatni. Esettanulmányon 

keresztül pályázati kiíráshoz anyagokat gyűjteni és egyszerűbb pályázatok készítésénél 

közreműködni, kiemelten annak pénzügyi folyamatára. 

 

Témakörök 

 

Projektértékelés módszerei 

Az elméleti órán megtanult projektértékelési módszerek alkalmazása a gyakorlatban, 

figyelemmel a kockázati tényezőkre a projektkockázatok becslését alkalmazva.  Fel-

kutatott finanszírozási források költségének megállapítása, a forrásokhoz rendelhető 

biztosítékok megadása. 
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A projektek pénzügyi tervezése 

Projekttervek kidolgozása konkrét feladatok alapján. A tervezésnél a számítógépes 

programokat alkalmazva állítsunk össze pénzügyi terveket. Esettanulmány készítése, 

projektdokumentáció összeállítása. 

 

A projektfinanszírozás gyakorlata 

A gyakorlaton a tanulók előre megadott feltételek alapján esettanulmányt készítenek, 

melyhez az elméleti ismereteiket, a gyakorlati készségüket használják fel. Az esetta-

nulmányok kapcsolódjanak mindenkori pályázati finanszírozási forrásokhoz. A jelöl-

tek a projekt értékelést a tanult módszerek alapján végezzék, figyelemmel a kockázati 

hatásokra. Az esettanulmány a projektdokumentációk követéséhez is kapcsolódjon. 

Az esettanulmány kidolgozásánál használja a tanuló a projekt-számítógépes progra-

mokat. 

A gyakorlati órán készítsük fel a tanulókat egy komplex projektfolyamat kidolgozá-

sára, mely a finanszírozáson kívül a projekttervezési folyamatokat is magába foglalja. 

Ezzel a módszerrel a vizsgakövetelményben előírt esettanulmány összeállítását ala-

pozzuk meg. 

 

26.  PROJEKTFOLYAMATOK KÖVETÉSE TANTÁRGY 62 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az európai uniós projektek könyvviteli elszámolása, pénzügyi finanszírozása több esetben 

az egész projektmenedzsment támogatása, ügyintézése a pénzügyi-számviteli területen 

dolgozó ügyintézők feladatává vált. A tantárgy segítséget ad a projekttel kapcsolatos fo-

galmak, a projekttervezés, a projektmenedzselés, a projektzárás, projektdokumentumok 

megismeréséhez. 

 

Témakörök 

 

Projektmenedzsment alapok 

A projekt fogalma, a projektek csoportosítása 

A projektben érdekelt szereplők 

A projekt szervezeti formái 

A projektmenedzsment funkciói és területei 

Projektstandard, a projekt életgörbéje, fázisa 
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Projekttermék meghatározása 

Projektciklus menedzsment 

Nagyvállalati projektmenedzsment 

 

Projekt elemzése, tervezése 

Problémaelemzés, célok meghatározása, SWOT analízis 

Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységfa, logikai keretmátrix 

A projekt időtervének elkészítése (Gannt-diagram, hisztogram, hálótervezés) 

Kritikus út meghatározása 

A projekt költségtervének elkészítése  

Kockázatelemzés (érzékenység elemzés, valószínűség vizsgálat) 

Projektegyensúly kialakítása 

Projektbecslés módszerei 

Projekttervek jóváhagyása 

A projekt definiálás dokumentumai  

A projekttervezés dokumentuma 

 

Projekt irányítása, dokumentálása 

A projektmenedzsment csoport kiválasztása, munkamegosztás 

A projektmenedzselés folyamata 

Idő, költség, és minőség menedzsment 

Emberi erőforrás, kockázat és kommunikációs menedzsment 

A projektirányítás dokumentumai 

A projektzárás (szakmai és pénzügyi zárás) 

A lezárt projekt elemzése, értékelése 

Projektmonitoring, nyomon követési eljárások, eltérések elemzése 

A projektzárás és értékelés dokumentumai 

 

Közbeszerzési eljárás 

A közbeszerzési törvény, a törvény hatálya alá tartozó beszerzések 

A közbeszerzési eljárások típusai 

Közbeszerzési terv, szabályzat 

Ajánlattételi felhívás, műszaki dokumentáció 

Közbeszerzési döntés folyamata, az ajánlatok értékelése 

Szerződéskötés, pénzügyi elszámolás sajátosságai 

A közbeszerzési eljárás dokumentumai 
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27.  PROJEKTTERVEZÉS GYAKORLATA TANTÁRGY 31 ÓRA 

 9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A projekttervezés gyakorlata lehetőséget teremt a tanulónak arra, hogy megismerje a pro-

jekttervezés is irányítás munkáját segítő számítógépes szoftvereket. Önálló és csoportos 

munkaformában szituációs gyakorlatként projekteket tervez. 

 

Témakörök 

 

Projektirányítás számítógéppel 

A projekt szoftver sajátosságai 

A szoftver alapbeállításai 

Projekt adatok meghatározása 

Tevékenységek felvitele, kapcsolatok megadása 

Tevékenység hierarchia rögzítése 

Tevékenységek törlése, mozgatása, beszúrása 

Kritikus út lekérdezése 

Erőforrások felvitele, beállítások, túlterhelt erőforrások, simítás 

Naptárak, munkarendek 

Költségek tervezése (arányos és fix költségek) 

Költségtáblák, jelentések 

Mintafeladatok megoldása a projekt szoftverrel 

 

Projektterv készítése 

A tanuló önálló munkában projekttervezés esettanulmányt készít a projekt szoftver tá-

mogatásával 

Projekt kiválasztása 

Projekt célkitűzés, tevékenységfa, logikai keretmátrix elkészítése 

Projekt időterv elkészítése 

Projekt költségterv elkészítése 
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3.3.6. HELYI TANTERV – ÓRATERV PÉNZÜGYI–SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 

 

Szakmai tárgyak 

9. 

évfo-

lyam 

10. 

évfo-

lyam 

11. 

évfo-

lyam 

12. 

évfo-

lyam 

13. 

évfo-

lyam 

Gazdasági és jogi alapismeretek 4 2    

Ügyviteli gyakorlatok 4     

Általános statisztika  3    

Pénzügyi alapismeretek  3 1 2  

Pénzügy gyakorlat  1 1   

Adózási alapismeretek   1   

Adózás gyakorlat    1  

Számviteli alapismeretek  2 1 1  

Számvitel gyakorlat  1 1 1  

Támogatási alapismeretek M   2 1  

Gazdálkodási statisztika M   2 1  

Folyamat-és pénzügyi tervezés M    2  

Támogatási ügyvitel M   2 1  

Támogatási menedzsment M    2  

Kiegészítő gazdasági ismeretek K   2   

Kiegészítő statisztikai számítások K   2 2  

Kiegészítő könyvvezetés gyakorlat K   2 1  

Kiegészítő pénzügyi számítások  K    2  

Kiegészítő adószámítások K    2  

Foglalkoztatás II.     0,5 

Foglalkoztatás I.     2 

Gazdálkodási ismeretek     2,5 
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Vállalkozásfinanszírozás     3 

Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat     1 

Adózás     3 

Elektronikus adóbevallás gyakorlata     2 

Számvitel     6 

Könyvelés számítógépen gyakorlat     4 

Projekfinanszírozás     2 

Projekfinanszírozás gyakorlata     2 

Projektfolyamatok követése     2 

Projekttervezés gyakorlata     1 

M – mellék-szakképesítés tantárgyai (Pályázati-támogatási asszisztens 52 345 06) 

K – mellék-szakképesítést nem választó tanulók kiegészítő tantárgyai 

 

9. évfolyam 

 

I. Gazdasági és jogi alapismeretek 

Heti óraszám: 4 óra   Éves óraszám: 4 x 36 = 144 óra 

Témakör Óraszám 
Mikrogazdasági alapok 

 35 
A fogyasztói magatartás és a kereslet  

 35 
A vállalat termelői magatartása és a kínálat 

 39 
A vállalkozások alapítása, működése  

 35 

Összesen:  144 

 

II. Ügyviteli gyakorlatok 

Heti óraszám 4 óra   Éves óraszám: 4 x 36 = 144 óra 

Témakör Óraszám 
Munkavédelmi ismeretek 

4 
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Tízujjas vakírás 
 108 

Szövegformázás 
  24 

Levelezés és iratkezelés 
  8 

Összesen:  144 

 

10. évfolyam 

 

I. Gazdasági és jogi alapismertek 

Heti óraszám: 2 óra   Éves óraszám: 2 x 36 = 72 óra 

Témakör Óraszám 

A makrogazdaság szereplői, az állam feladatai 
12 

A nemzetgazdaság ágazati rendszere 
16 

Marketing és árukódrendszer 
 14 

Jogi alapismeretek 
12 

Tulajdonjog 
 6 

Kötelmi jog 
12 

Összesen: 72 

 

II. Általános statisztika 

Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 3 x 36 = 108 óra 

Témakör Óraszám 

Statisztika alapfogalmai 
6 

Viszonyszámok és alkalmazásuk  
32 

Középértékek és alkalmazásuk 
32 

Indexszámítás 
32 

Grafikus ábrázolás 
6 
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Összesen: 108 

 

III. Pénzügyi alapismeretek 

Heti óraszám: 3 óra  Éves óraszám: 3 x 36 = 108 óra 

Témakör Óraszám 

A pénzügyi szektor alapvetései 
12 

Pénzügyi intézményrendszer és pénzügyi szolgáltatások 
48 

A pénzforgalom 
48 

Összesen: 108 

 

IV. Pénzügy gyakorlat 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 1 x 36 =  36 óra 

Témakör Óraszám 

Bankügyletek 18 

A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok 18 

Összesen: 36 

 

V. Számviteli alapismeretek 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x 36 = 72 óra 

Témakör Óraszám 

Számviteli törvény  
10 

Vállalkozás vagyona 
22 

A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret 
16 

Tárgyi eszközök elszámolása 
24 

Összesen: 72 

 

VI. Számvitel gyakorlat 
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Heti óraszám: 1 óra   Éves óraszám: 1 x 36 = 36 óra 

Témakör Óraszám 

Számviteli bizonylatok 
8 

Könyvelési tételek szerkesztése 
18 

A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok 
2  

A tárgyi eszközök nyilvántartása 
8 

Összesen: 36 

 

11. évfolyam 

 

I. Pénzügyi alapismeretek 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 1 x 36 = 36 óra 

Témakör Óraszám 

A pénzügyi piac és termékei 
36 

Összesen: 36 

 

II. Pénzügy gyakorlat 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 1 x 36 = 36 óra 

Témakör Óraszám 

A pénz időértéke 
18 

Értékpapírok értékelése 
12 

A valuta, deviza árfolyama  
6 

Összesen: 36 

 

III. Számviteli alapismeretek 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 1 x 36 = 36 óra 
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Témakör Óraszám 

Vásárolt készletek elszámolása 
20 

A jövedelemelszámolás 
16 

Összesen: 36 

 

IV. Számvitel gyakorlat 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 1 x 36 = 36 óra 

Témakör Óraszám 

Vásárolt készletek elszámolása 
20 

A jövedelemelszámolás bizonylatai 
16 

Összesen: 36 

 

V. Adózási alapismeretek 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 1 x 36 = 36 óra 

Témakör Óraszám 

Az államháztartás rendszere 
2 

Adózási alapfogalmak 
2 

Kiemelt adónemek 
32 

Összesen: 36 

 

VI. Támogatási alapismeretek [M] 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2 x 36 = 72 óra 

Témakör Óraszám 
Támogatási rendszerek áttekintése 

36 
Támogatási lehetőségek elérhetősége 

18 
Támogatások főbb jellemzői 

18 

Összesen: 72 



260 

 

VII. Gazdálkodási statisztika [M] 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2 x 36 = 72 óra 

Témakör Óraszám 

Vállalkozások minősítési rendszere 
20 

Gazdálkodási mutatók számítása és tervezése 
52 

Összesen: 72 

 

VIII. Támogatási ügyvitel [M] 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2 x 36 = 72 óra 

Témakör Óraszám 

Adminisztrációs alapfogalmak 
25 

Támogatások ügyviteli rendje 
31 

Folyamatok megvalósulásának nyomon követése 
16 

Összesen: 72 

 

IX. Kiegészítő gazdasági ismeretek [K] 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x 36 = 72 óra 

Témakör Óraszám 
Gazdasági alapfogalmak és a piac 

10 
Fogyasztói magatartás 

8 
A vállalkozások működése 

10 
Az állam feladatai, a nemzetgazdaság 

6 
Marketing alapok 

6 
Jogi alapok, tulajdonjog, kötelmi jog 

8 
Pénzügyi alapok, pénzügyi intézményrendszer 

12 
Pénzforgalom 

12 
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Összesen:  72 
 

X. Kiegészítő statisztikai számítások [K] 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2 x 36 = 72 óra 

Témakör Óraszám 

1. Statisztikai alapok 
4 

2. Viszonyszámok 
20 

3. Mennyiségi sorok 
11 

4. Középértékek 
11 

5. Főátlagok különbségfelbontása, hányadosfelbontása 
6 

6. Érték-, ár- és volumenindex 
20 

Összesen:  72 

 

XI. Kiegészítő könyvvezetés gyakorlat [K] 

 

Heti óraszám 2 óra   Éves óraszám: 2 x 36 = 72 óra 

Témakör Óraszám 

Pénzmozgásokkal kapcsolatos könyvelési tételek 9 

Az ÁFA elszámolásával kapcsolatos analitika és könyvelési feladatok 11 

Tárgyi eszközök bekerülési értékének meghatározása, könyvelési tételei 10 

Tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása és könyvelési tételei 10 

Vásárolt készletekkel kapcsolatos számítások 20 

Jövedelemelszámolással kapcsolatos számítások 10 

Összesen: 72 
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12. évfolyam 

I. Pénzügyi alapismeretek 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 2 x 31 = 62 óra 

Témakör Óraszám 

A pénzügyi piac és termékei 
27 

Biztosítási alapismeretek 
35 

Összesen: 62 

 

II. Adózás gyakorlat 

Heti óraszám: 1óra  Éves óraszám: 1 x 31 = 31 óra 

Témakör Óraszám 

Személyi jövedelemadó 
14 

Általános forgalmi adó 
14 

Helyi adók 
3 

Összesen: 31 

 

III. Számviteli alapismeretek 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 1 x 31 = 31 óra 

Témakör Óraszám 

Saját termelésű készletek elszámolása 
15 

Termékértékesítés elszámolása, az eredmény megállapítása 
16 

Összesen: 31 

 

IV. Számvitel gyakorlat 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 1 x 31 = 31 óra 

Témakör Óraszám 

Komplex számviteli esettanulmányok 
20 
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Pénzügyi analitika számítógépen 
11 

Összesen: 31 

 

V. Támogatási alapismeretek [M] 

Heti óraszám: 1óra  Éves óraszám: 1 x 31 = 31 óra 

Témakör Óraszám 

Támogatások főbb jellemzői 
10 

Támogatási felhívások értelmezése 
21 

Összesen: 31 

 

VI. Gazdálkodási statisztika [M] 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 1 x 36 = 36 óra 

Témakör Óraszám 

A munkaerőgazdálkodás statisztikai vonzatai 
36 

Összesen: 36 

 

VII. Folyamat- és pénzügyi tervezés [M] 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2 x 31 = 62óra 

Témakör Óraszám 

A folyamat fogalma, értelmezése 
4 

Folyamatok ütemezése 
28 

Pénzügyi tervezés 
30 

Összesen:  62 
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VIII. Támogatási ügyvitel [M] 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2 x 31 = 62 óra 

Témakör Óraszám 

Folyamatok megvalósulásának nyomon követése 
15 

Zárási és utánkövetési feladatok 
16 

Összesen: 31 

 

IX. Támogatás menedzsment [M] 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2 x 31 = 62 óra 

Témakör Óraszám 

Irodai és infokommunikációs eszközök gyakorlati alkalmazása 
16 

Elektronikus iktatás, elektronikus ügyintézés 
30 

Támogatáskezelés online rendszerek alkalmazásával 
16 

Összesen: 62 

 

X. Kiegészítő pénzügyi számítások [K] 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2 x 31 = 62óra 

Témakör Óraszám 

A pénz időértéke 
22 

Értékpapírokkal kapcsolatos számítások 
30 

Tőzsdei ügyletek 
10 

Összesen: 62 

 

XI. Kiegészítő statisztikai számítások [K] 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2 x 31 = 62 óra 

Témakör Óraszám 

Viszonyszámok 
16 
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Mennyiségi sorok 
10 

Középértékek 
10 

Főátlagok különbségfelbontása, hányadosfelbontása 
6 

Érték-, ár- és volumenindex 
20 

Összesen: 62 

 

XII. Kiegészítő adószámítások [K] 

 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2 x 31 = 62 óra 

Témakör Óraszám 

Általános forgalmi adóval kapcsolatos számítások, bevallások 
24 

SZJA számítások 
24 

Helyi adókkal kapcsolatos számítások 
14 

Összesen: 62 

 

XIII. Kiegészítő könyvvezetés gyakorlat [K] 

 

Heti óraszám 1 óra  Éves óraszám: 1 x 31 = 31 óra 

Témakör Óraszám 

Saját előállítású készletekkel kapcsolatos számítások és könyvelési fel-

feladatok 
10 

A gazdálkodás eredményének megállapítása 
10 

Komplex könyvelési esettanulmány ( Nyitástól-Zárásig) 
11 

Összesen: 31 

 

13. évfolyam  

I. Foglalkoztatás II. 

Heti óraszám: 0,5 óra   Éves óraszám: 0,5 x 31 = 15 óra 
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Témakör Óraszám 

Munkajogi alapismeretek 
4 

Munkaviszony létesítése 
4 

Álláskeresés 
4 

Munkanélküliség 
3 

Összesen: 15 

 

II. Foglalkoztatás I. (angol/német) 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2 x 31 = 62 óra 

Témakör Óraszám 

Nyelvtani rendszerezés 1. 
8 

Nyelvtani rendszerezés 2. 
8 

Nyelvi készségfejlesztés 
23 

Munkavállalói szókincs 
23 

Összesen: 62 

 

III. Gazdálkodási ismeretek  

Heti óraszám: 2,5 óra   Éves óraszám: 2,5 x 31 = 77 óra 

Témakör Óraszám 

Gazdálkodás a befektetett eszközökkel 
12 

Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer 
16 

Munkaerő és bérgazdálkodás 
18 

Gazdálkodás, gazdaságosság 
10 

A vállalkozás vezetése, szervezése, stratégiája 
11 

A vállalkozás válsága 
10 

Összesen: 77 
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IV. Vállalkozásfinanszírozás 

Heti óraszám: 3 óra  Éves óraszám: 3 x 31 = 93 óra 

Témakör Óraszám 

A vállalkozás pénzügyi döntései 
3 

A beruházások értékelése 
36 

A forgóeszközellátás 
22 

Finanszírozás gyakorlata 
22 

A vállalkozás pénzügyi teljesítményének mérése 
10 

Összesen: 93 

 

V. Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám 1 x 31 = 31 óra 

Témakör Óraszám 

Beruházások pénzügyi döntései 
12 

Forgóeszköz-szükséglet megállapítása 
10 

Finanszírozás gyakorlata 
6 

A  pénzügyi teljesítmény mérése 
3 

Összesen: 31 

 

VI. Adózás 

Heti óraszám: 3 óra  Éves óraszám: 3 x 31 = 93 óra 

Témakör Óraszám 

Adózás rendje, adóigazgatási rendtartás 
4 

Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok 
26 

Egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái 
14 

Társaságok jövedelemadózása 
16 

Általános forgalmi adó 
21 
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Helyi adók 
9 

Gépjármű adó és cégautóadó 
3 

Összesen: 93 

 

VII. Elektronikus adóbevallás gyakorlata 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2 x 31 = 62 óra 

Témakör Óraszám 

Gyakorlati előkészítés 
3 

Elektronikus bevallás gyakorlata 
56 

Bevallások ellenőrzése 
3 

Összesen: 62 

 

VIII. Számvitel 

Heti óraszám: 6 óra  Éves óraszám: 6 x 31 = 186 óra 

Témakör Óraszám 

A számviteli törvény, az éves beszámoló 
18 

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások 
23 

Immateriális javakkal kapcsolatos elszámolások 
8 

A vásárolt készletek elszámolása 
29 

Költségekkel kapcsolatos elszámolások 
17 

Saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások 
1 

Jövedelem-elszámolás 
16 

Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolások. Időbeli elha-

tárolások 23 

Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások 
12 

A zárás, éves beszámoló 
21 

Összesen: 186 
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IX. Könyvelés számítógépen gyakorlat 

Heti óraszám: 4 óra  Éves óraszám: 4 x 31 = 124 óra 

Témakör Óraszám 

Szoftver jog és etika, adatvédelem 
6 

Könyvelési programokkal kapcsolatos követelmények 
6 

Főkönyvi és folyószámla könyvelési rendszer 
36 

Tárgyi eszköznyilvántartó program 
18 

Készletnyilvántartó program 
18 

Bérelszámoló program alkalmazása 
8 

Integrált vállalati rendszerek 
22 

Összesen: 124 

 

X.  Projektfinanszírozás 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2 x 31 = 62 óra  

Témakör Óraszám 

Projektfinanszírozás alapjai 
25 

Projektek pénzügyi tervezése 
23 

 Projekt-támogatások 
14 

Összesen: 62 

 

XI. Projektfinanszírozás gyakorlata 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2 x 31 = 62 óra 

Témakör Óraszám 

Projektértékelés módszerei 
14 

A projektek pénzügyi tervezése 
14 

 Projektfinanszírozás gyakorlata 
34 
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Összesen: 62 

 

XII. Projektfolyamatok követése 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám. 2 x 31 = 62 óra 

Témakör Óraszám 

Projektmenedzsment alapok 
16 

A projekt elemzése, tervezése 
20 

 Projekt irányítása, dokumentálása 
16 

Közbeszerzési eljárás 
10 

Összesen: 62 

 

XIII. Projekttervezés gyakorlata 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 1 x 31 = 31 óra 

Témakör Óraszám 

Projekt irányítás számítógéppel 
19 

A projektterv készítése 
12 

Összesen: 31 

 

3.3.7. KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 

 Közgazdasági ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga részei: 

 

I. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsga időtartama: 180 perc. 

 Feleletválasztás, egyszerű rövid választ igénylő feladatok - 40 pont 

 Üzleti számítást, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatok  - 60 pont 

Összes pontszám: 100 pont. 
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II. Szóbeli érettségi vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgán a részletes követelményekben meghatározott elméleti ismereteket kérik 

számon a vizsgázóktól. A vizsgafeladat értékelési aránya 50 pont, amelyből a vizsgázónak 

minimum 12%-t teljesítenie kell. A szakmai érettségi vizsga minimum szintje a 25%. 

Az érettségi bizonyítványban a szakmai érettségi vizsga teljesítése alapján FEOR számmal 

megjelölt munkakör betöltésére jogosultsággal rendelkező bejegyzést tesz a vizsgaszervező 

képző intézmény.  

 

KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA 

A 13-ik évfolyam végén a képzés komplex szakmai vizsgával zárul. A komplex szakmai vizsga 

vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai 

I. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése 

A vizsgafeladat ismertetése: integrált könyvelési rendszer, pénzügyi, készlet, tárgyi eszköz és 

bérelszámoló alrendszer segítségével egy szimulált vállalkozás könyvelésének nyitása, és gaz-

dasági eseményeinek főkönyvi és analitikus elszámolása központi gyakorlati feladatlap alap-

ján. A központi gyakorlati feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a hon-

lapján közzétett Útmutató alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen 

módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni. 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc. A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 

B) Elektronikus bevallás 

A vizsgafeladat ismertetése: a központi gyakorlati feladatlap; megadott információk alapján a 

NAV keretprogramjának alkalmazásával elektronikus bevallások készítése, mely a szakmai 

követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. A központi gyakorlati 

feladatlap a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató 

alapján kerül összeállításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók 

vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni. 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc. A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 

C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő nincs).  A vizsgafeladat értékelési súly-

aránya: 10% 

II. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
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A) Pénzügyi feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: az általános pénzügy (pénzügyi alapfeladatok) és vállalkozásfi-

nanszírozás szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja. 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc. A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

B) Könyvvezetés és beszámolókészítés 

A vizsgafeladat ismertetése: a tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, 

munkabér, költségek, pénzeszközök és adók elszámolásával kapcsolatos könyvelési feladat. 

Megadott adatok és könyvelés alapján az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és ered-

ménykimutatásának elkészítése. 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc. A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

III.  Szóbeli vizsgatevékenység 

A) Pénzügyi és adózási feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: a vállalkozásfinanszírozás és az adózáshoz kapcsolódó szakmai 

követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza. Az adózási feladat adóelőleg 

és adószámítási feladatokat is tartalmaz adónemenként. A Pénzügyi és adózási feladatok vizs-

gafeladatrész a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmu-

tató alapján kerül lebonyolításra. 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc). A vizsgafeladat értékelési 

súlyaránya: 10% 

B) Könyvvezetés és beszámoló készítés 

A vizsgafeladat ismertetése: a könyvvezetés és beszámolókészítéshez kapcsolódó szakmai kö-

vetelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza. 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő 10 perc). A vizsgafeladat értékelési 

súlyaránya: 10% 

C) Az esettanulmány projektismerete 

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő nincs). A vizsgafeladat értékelési súly-

aránya: 10% 
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3.4. SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS 2018 KERETTANTERV 

SZERINT- GAZDASÁGI INFORMATIKUS  

Gazdasági informatikus OKJ (54 841 02) 

Mellék-szakképesítés: Irodai informatikus (52 481 02) 

3.4.1. A SZAKKÉPZÉS JOGI HÁTTERE 

A szakképzési kerettanterv 

– a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljá-

rásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakö-

vetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet alapján készült. 

3.4.2.  A SZAKKÉPESÍTÉS ALAPADATAI 

A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02 

Szakképesítés megnevezése: Gazdasági Informatikus 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 7. Informatika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XIII. Informatika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 0 óra, a 11. évfolyamot köve-

tően 0 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 0 óra. 

3.4.3.  A SZAKKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS FELTÉTELEI 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 
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Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
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3.4.4. A KÉPZÉS ÓRASZÁMAI 
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Összesen 

A
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y
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o
ló

d
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144 144 180 216 

  

72 144 

  

31 124 

1508 453 1055 

372 589 

2016 

432 649 

  

372 589 

2042 

Összesen 288 396 216 155 961 1081 961 

Elméleti óraszá-

mok  

(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 799 óra (39,6%) 

  

804 óra (39,4%) 

Gyakorlati óra-

számok  

(arány ögy-vel) 

öt évfolyamos képzés egészében: 1217 óra (60,4%) 1238 óra (60,6%) 

1
1

4
9

9
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o

g
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o
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at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás 

II. 

fő
 s
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k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi alap-

ismeretek 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkaviszony 

létesítése 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 3   3 0 0   3 0 3 

1
1

4
9
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g
-

la
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té
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Foglalkoztatás I. 

fő
 

sz
ak

-

k
ép

e-

sí
té

s 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 
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Nyelvtani rend-

szerezés 1 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvtani rend-

szerezés 2 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi készség-

fejlesztés 
                    0 23   23 0 0   23 0 23 

Munkavállalói 

szókincs 
                    0 23   23 0 0   23 0 23 

 

1
0

8
1

5
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6
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te

ch
n
o

ló
g
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i 
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o
k

 

IT alapok 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

36 0 36 0   0 0   0 0 72 0 72 0 0 72 72 0   0 0 72 

Munka- és környe-

zetvédelmi alapisme-

retek 

2                   2     2 2 0   0 0 2 

Bevezetés a számító-

gépes architektú-

rákba 

22   12               34     34 34 0   0 0 34 

Szoftverismeret 12   16               28     28 28 0   0 0 28 

Információtechnoló-

gia biztonság alapjai 
    8               8     8 8 0   0 0 8 

IT alapok gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 72 0 36   0 0   0 0 108 0 108 0 0 108 0 108   0 0 108 

Biztonságos labor- és 

eszközhasználat 
  4                 4     4 0 4   0 0 4 

Számítógép össze-

szerelés 
  36   12             48     48 0 48   0 0 48 
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Telepítés és konfigu-

rálás 
  32   12             44     44 0 44   0 0 44 

Megelőző karbantar-

tás 
      12             12     12 0 12   0 0 12 

1
1

9
9

7
-1

6
 

H
ál

ó
za

ti
 i

sm
er

et
ek

 I
. 

 

Hálózatok I. 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 72 0   36 0   0 0 108 0 108 0 0 108 108 0   0 0 108 

Hálózati infrastruk-

túra, hálózati operá-

ciós rendszerek  

    12               12     12 12 0   0 0 12 

Fizikai és adatkap-

csolati réteg felada-

tai, Ethernet proto-

koll 

    12               12     12 12 0   0 0 12 

Hálózati és a szállí-

tási réteg feladatai, 

protokolljai 

    12               12     12 12 0   0 0 12 

IPv4 és IPv6 címzési 

struktúra, alhálóza-

tok 

    8               8     8 8 0   0 0 8 

Alkalmazási réteg 

protokolljai, hálózat-

biztonság 

    8               8     8 8 0   0 0 8 

Kapcsolt helyi háló-

zatok és VLAN-ok 
    10               10     10 10 0   0 0 10 

Forgalomirányítási 

ismeretek 
    10     14         24     24 24 0   0 0 24 

A biztonságos háló-

zat, forgalomszűrés 
          12         12     12 12 0   0 0 12 

IP szolgáltatások           10         10     10 10 0   0 0 10 
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Hálózatok I. gya-

korlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 72   0 72   0 62 206 
0 206 

0 0 206 0 217   0 0 217 

Csatlakozás egy há-

lózathoz, a kapcsoló 

alap konfigurációja 

      10             10     10 0 10   0 0 10 

Vezetékes és vezeték 

nélküli kapcsolódás 

helyi hálózathoz 

      12             12     12 0 12   0 0 12 

Forgalomirányítási 

alapok, adatfolyam 

kezelés 

      14             14     14 0 14   0 0 14 

IP-címzés a gyakor-

latban 
      20             20     20 0 20   0 0 20 

Szerver-kliens kap-

csolódás, hálózatbiz-

tonság 

      16             16     16 0 16   0 0 16 

Kapcsolás folyamata 

és a VLAN-ok hasz-

nálata 

            30       30     30 0 30   0 0 30 

Statikus és dinamikus 

forgalomirányítás 
            32       32     32 0 32   0 0 32 

A biztonságos háló-

zat kialakítása, forga-

lomszűrés 

            10     16 26     26 0 29   0 0 29 

IP szolgáltatások a 

gyakorlatban 
                  16 16     16 0 19   0 0 19 

Komplex hálózat ter-

vezése, kialakítása 
                  30 30     30 0 35   0 0 35 
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6
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Programozás 

fő
 s
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k

k
ép

es
ít

és
 

36 0 36 0   36 0   31 0 139 0 139 0 0 139 144 0   0 0 144 

Bevezetés a progra-

mozásba 
18                   18     18 18 0   0 0 18 

Weboldalak kódolása 18                   18     18 18 0   0 0 18 

JavaScript     18               18     18 18 0   0 0 18 

A Java vagy C# nyelv 

alapjai 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Haladó szintű progra-

mozás Java vagy C# 

nyelven 

          36         36     36 36 0   0 0 36 

Adatbázis-kezelő al-

kalmazások készítése 
                15   15     15 17 0   0 0 17 

Összefoglaló projekt-

feladat  
                16   16     16 19 0   0 0 19 

Programozás gya-

korlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 72 0 108   0 72   0 62 314 
0 314 

0 0 314 0 324   0 0 324 

Bevezetés a progra-

mozásba 
  36                 36     36 0 36   0 0 36 

Weboldalak kódolása   36                 36     36 0 36   0 0 36 

JavaScript       54             54     54 0 54   0 0 54 

A Java vagy C# nyelv 

alapjai 
      54             54     54 0 54   0 0 54 

Haladó szintű progra-

mozás Java vagy C# 

nyelven 

            72       72     72 0 72   0 0 72 
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Adatbázis-kezelő al-

kalmazások készítése 
                  31 31     31 0 36   0 0 36 

Összefoglaló projekt-

feladat  
                  31 31     31 0 36   0 0 36 
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IT szakmai angol 

nyelv 
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72 0 36 0   0 0   0 0 108 
0 108 

0 0 108 108 0   0 0 108 

Hallás utáni szö-

vegértés 
24                   24     24 24 0   0 0 24 

Szóbeli kommuni-

káció 
12                   12     12 12 0   0 0 12 

Szóbeli kommuni-

káció IT környezet-

ben projekt alapon 

I. 

20                   20     20 20 0   0 0 20 

Írásos angol nyelvű 

szakmai anyagok 

feldolgozása 

16                   16     16 16 0   0 0 16 

Angol nyelvű szö-

vegalkotás – e-mail 
    12               12     12 12 0   0 0 12 

Keresés és ismeret-

szerzés angol nyel-

ven 

    12               12     12 12 0   0 0 12 

Szóbeli kommuni-

káció IT környezet-

ben projekt alapon 

II. 

    12               12     12 12 0   0 0 12 
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Linux alapok 

5
2

 

4
8

1
 

0
2
 

Ir
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ai
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0 0 0 0   36 0   0 0 36 36 0 0 0 36 0 0   0 0 0 
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Bevezetés a Li-

nuxba 
          4         4     4 0 0   0 0 0 

Linux parancssor 

használata 
          4         4     4 0 0   0 0 0 

Fájl- és könyvtárke-

zelés, tömörítés  
          4         4     4 0 0   0 0 0 

Bevezetés a héj-

programozásba 
          8         8     8 0 0   0 0 0 

Felhasználói fiókok 

kezelése 
          8         8     8 0 0   0 0 0 

Jogosultságok beál-

lítása 
          8         8     8 0 0   0 0 0 

 

Linux alapok gya-

korlat 

5
2

 4
8
1

 0
2
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n
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u
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0 0 0 0   0 72   0 0 72 
72 0 

0 0 72 0 0   0 0 0 

Linux parancssor 

használata 
            6       6     6 0 0   0 0 0 

Fájl- és könyvtárke-

zelés, tömörítés 
            12       12     12 0 0   0 0 0 

Bevezetés a héj-

programozásba 
            14       14     14 0 0   0 0 0 

Hálózati beállítások 

ellenőrzése, konfi-

gurációja 

            6       6     6 0 0   0 0 0 

Csomag- és pro-

cesszkezelés 
            8       8     8 0 0   0 0 0 

Felhasználói fiókok 

kezelése 
            12       12     12 0 0   0 0 0 
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Jogosultságok beál-

lítása 
            14       14     14 0 0   0 0 0 
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0 0 0 0   0 0   31 0 31 31 0 0 0 31 0 0   0 0 0 

Haladó szintű szö-

vegszerkesztési is-

meretek 

                8   8     8 0 0   0 0 0 

Haladó szintű táblá-

zatkezelési ismere-

tek 

                7   7     7 0 0   0 0 0 

Irodai szoftverek 

integrált használata 
                3   3     3 0 0   0 0 0 

Érettségi felkészü-

lés 
                13   13     13 0 0   0 0 0 

Irodai szoftverek 

gyakorlat 

5
2

 4
8
1

 0
2
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0 0 0 0   0 0   0 124 124 
124 0 

0 0 124 0 0   0 0 0 

Haladó szintű szö-

vegszerkesztési is-

meretek 

                  24 24     24 0 0   0 0 0 

Haladó szintű táblá-

zatkezelési ismere-

tek 

                  29 29     29 0 0   0 0 0 

Irodai szoftverek 

integrált használata 
                  19 19     19 0 0   0 0 0 

Érettségi felkészü-

lés 
                  52 52     52 0 0   0 0 0 
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Gazdasági ismere-

tek  
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k
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és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

141 0 141 0 0   141 0 141 

Közgazdaságtan                     0 23   23 0 0   23 0 23 

Vállalatgazdaságtan                     0 23   23 0 0   23 0 23 

Statisztika                     0 23   23 0 0   23 0 23 

Számvitel                     0 24   24 0 0   24 0 24 

Pénzügi ismeretek                     0 24   24 0 0   24 0 24 

Marketing alapok                     0 24   24 0 0   24 0 24 

Gazdasági ismere-

tek gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 140 140 0 0   0 140 140 

Vállalatgazdaságtan 

gyakorlat 
                    0   32 32 0 0   0 32 32 

Statisztika gyakorlat                     0   62 62 0 0   0 62 62 

Számvitel gyakorlat                     0   46 46 0 0   0 46 46 

Információs rend-

szerek 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

108 0 108 0 0   108 0 108 

Információs rendsze-

rek fejlesztése 
                    0 22   22 0 0   22 0 22 

IR fejlesztési mód-

szerek 
                    0 22   22 0 0   22 0 22 

Szakmai jog                     0 16   16 0 0   16 0 16 

Vezetés és szervezés                     0 16   16 0 0   16 0 16 
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Projektmenedzsment 

alapok 
                    0 32   32 0 0   32 0 32 

Szakmai angol 

nyelv 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

46 0 46 0 0   46 0 46 

Szakmai angol nyelv                     0 46   46 0 0   46 0 46 
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Projektmenedzs-

ment gyakorlat 

fő
 s

za
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k
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ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 140 140 0 0   0 140 140 

Projektirányítási 

program és haszná-

lata 

                    0   70 70 0 0   0 70 70 

Esettanulmányok                     0   70 70 0 0   0 70 70 

IR gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 78 78 0 0   0 78 78 

Esettanulmány IR 

fejlesztésre 
                    0   46 46 0 0   0 46 46 

Komplex IR bemu-

tatása 
                    0   32 32 0 0   0 32 32 

IT alkalmazási 

gyakorlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 169 169 0 0   0 169 169 

Statisztikai infor-

mációs rendszerek 
                    0   50 50 0 0   0 50 50 

Adatbázis gyakorlat                     0   50 50 0 0   0 50 50 

Problémamegoldás 

táblázatkezelővel 
                    0   34 34 0 0   0 34 34 
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Szakmai kommuni-

káció 
                    0   35 35 0 0   0 35 35 

Számviteli IR gya-

korlat 

fő
 s

za
k

k
ép

es
ít

és
 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 
0 0 

0 62 62 0 0   0 62 62 

Számviteli IR                     0   16 16 0 0   0 16 16 

Könyvelés prog-

rammal 
                    0   46 46 0 0   0 46 46 

ágazati kompetenciák fejlesz-

tése 

h
el

y
i 

ta
n

te
rv

 

sz
er

in
t 

0 0 0 0             190 
190 0 

0 0 190 0 0   0 0 0 

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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3.4.5. TANTÁRGYI TARTALOM 

1. IT ALAPOK TANTÁRGY 72 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Információtechnológiai alapok tantárgy célja, hogy alapozó információtechnológiai tudást 

biztosítson a különböző informatikai szakképesítések megszerzéséhez, megadja a belépő szintű 

IT munkakörök betöltéséhez, illetve az adott irányú alapszintű ipari minősítő vizsga letételéhez 

szükséges ismereteket. 

Ismerjék meg a tanulók a személyi számítógépek, hordozható IT eszközök, nyomtatók és egyéb 

perifériák működését, alkatrészeit. Tudjanak egy meghatározott célú számítógéphez (játék gép, 

virtualizációs- és CAD-CAM munkaállomás, HTPC, stb.) megfelelő alkatrészt választani. Is-

merjék meg a hardveres és szoftveres karbantartás fogásait. Ismerjék a legjellemzőbb bizton-

sági fenyegetéseket, az ellenük való védekezés módját. 

A tanulók ismerjék meg továbbá a biztonságos munkavégzés szabályait, a tűzvédelmi irányel-

veket, valamint az elektronikus hulladékok kezelésének megfelelő módját. 

 

Témakörök 

 

Munka- és környezetvédelmi alapismeretek 

Általános munkabiztonsági előírások, szabályok. 

Számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei. 

Tűzvédelmi irányelvek, elektromos tüzek oltása. 

Elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei. 

Tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség védelmi eszközök. 

Anyagbiztonsági adatlap (MSDS) funkciója, információi. 

Elektronikus hulladékok kezelése. 

 

Bevezetés a számítógépes architektúrákba 

Kettes- és tizenhatos számrendszer. 

Neumann-elvű számítógép felépítése. 

Hardver és firmware fogalma. 

Számítógép házak és tápegységek. 

Processzortípusok, foglalatok. 

Hőelvezetési technológiák. 

Memóriák típusai, memória modulok, memóriahibák kezelése. 

Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik. 

BIOS feladatai, beállításai. 

Input perifériák, KVM kapcsolók. 

Háttértárak és típusaik. 

Merevlemezek adattárolási struktúrája. 

Redundáns adattárolás fogalma, RAID. 

Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik. 

Nyomtatók típusai, működési elveik. 

Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik. 



287 

 

Lapleíró nyelvek, PCL és PostScript összehasonlítása. 

Szkennerek típusai, működési elveik. 

Multifunkciós nyomtatók. 

Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok. 

Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai. 

Hálózati topológiák. 

Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC). 

Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása. 

Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák. 

Dokkoló állomás és portismétlő funkciója. 

Hordozható eszközök hardverelemei. 

Energiagazdálkodási beállítások, APM és ACPI szabványok. 

 

Szoftverismeret 

Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása. 

Zárt- é nyílt forráskódú rendszerek, GPL. 

Operációs rendszer fogalma, feladatai. 

Operációs rendszerek típusai és jellemzőik. 

GUI és CLI felhasználói felületek. 

Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai. 

Partíció fogalma, típusai. 

Formázás, fontosabb fájlrendszerek. 

Rendszerbetöltés folyamata. 

Windows indítási módok. 

Regisztráció adatbázis. 

Multi-boot rendszerek. 

Könyvtárstruktúra, felhasználói és rendszerkönyvtárak. 

Fájlkiterjesztések és attribútumok. 

Vezérlőpult beállításai. 

Archiválási módok. 

Kliensoldali virtualizáció, hypervisor. 

Hordozható eszközök operációs rendszerei. 

Levelezési protokollok. 

Adatok szinkronizációja, felhő szolgáltatások. 

Hibakeresési folyamat lépései. 

 

Információtechnológia biztonság alapjai 

Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware). 

Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen. 

Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás). 

Megtévesztési technikák (social engineering, phishing). 

Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei. 

Biztonságos böngészés, böngésző biztonsági beállításai. 

Biztonságos adatmegsemmisítés módszerei. 

Biztonsági szabályzat. 

Felhasználói nevek és jelszavak (BIOS, számítógép, hálózati hozzáférés). 

Fájlmegosztás, fájlok és mappák fájlrendszer szintű védelme. 

Tűzfalak feladata, típusai. 

Mobil eszközök védelme, biometrikus azonosítási módszerek. 

IT eszközök fizikai védelme. 
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2. IT ALAPOK GYAKORLAT TANTÁRGY 108 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Az Információtechnológiai gyakorlat tantárgy célja, hogy biztosítsa a rá épülő informatikai 

szakképesítések megszerzéséhez szükséges alapszintű információtechnológiai készsége-

ket, tegye lehetővé az adott irányú ipari minősítés megszerzését, valamint a belépő szintű 

IT munkakörök betöltését. 

A tanulók legyenek képesek számítógépeket alkatrészekből összeszerelni, alkatrészeket 

cserélni, nyomtatókat és egyéb perifériákat csatlakoztatni, megosztani. Tudjanak fizikai és 

virtuális számítógépre operációs rendszert, felhasználói alkalmazásokat telepíteni, azokat 

frissíteni. Tudják a levelező programot beállítani asztali- és hordozható számítógépeken. 

Legyenek képesek az alapszintű rendszerfelügyeleti- és karbantartási feladatokat ellátni. 

Nem cél a hibakeresési készségek kialakítása, de jó, ha képesek a nyilvánvaló hibákat fel-

ismerni és kijavítani. Tudjanak biztonsági programokat telepíteni, frissíteni. Tudják a fel-

használói adatokat és beállításokat felhőszolgáltatások használatával szinkronizálni, másik 

gépre költöztetni. 

Legyenek képesek a tanulók biztonságos labor- és eszközhasználatra, az elektrosztatikus 

védelmi eszközök megfelelő használatára. 

 

Témakörök 

 

Biztonságos labor- és eszközhasználat 

Számítógép-szerelés eszközei és használatuk. 

Antisztatikus eszközök szabályszerű használata. 

Tisztító anyagok és eszközök megfelelő használata. 

Diagnosztikai eszközök (multiméter, tápegység tesztelő, kábeltesztelő) használata. 

 

Számítógép összeszerelése 

Számítógép szakszerű szétszerelése. 

Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása. 

Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata. 

Tápegység telepítése. 

Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése. 

Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása. 

Perifériák csatlakoztatása, telepítése, beállítása.. 

BIOS funkciója és beállításai. 

Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban. 

Számítógép alkatrészek cseréje. 

Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása. 

SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása. 

Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei. 

Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése. 

Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése. 

UPS típusok, UPS üzembe helyezése. 

 

Telepítés és konfigurálás 

Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása. 

Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése. 
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Particionálás. 

Kötetek formázása.  

Operációs rendszerek telepítése. 

Meghajtó programok telepítése. 

Frissítések és hibajavító csomagok telepítése. 

Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése. 

Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása. 

Lemezkezelés. 

Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata. 

Alkalmazások telepítése, eltávolítása. 

Levelező program konfigurálása. 

Felhasználói fiókok kezelése. 

Virtuális memória beállítása. 

Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta. 

Területi és nyelvi beállítások. 

Eseménynapló ellenőrzése. 

Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai. 

Kezelőpult (MMC) használata. 

Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok. 

Személyes tűzfal beállítása. 

Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés. 

Lemezklónozás. 

Virtuális gép telepítése. 

 

Megelőző karbantartás 

Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv. 

Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai. 

Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása. 

Monitorok szakszerű tisztítása. 

Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje. 

Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása. 

Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése. 

Számítógépek működésének környezeti feltételei. 

Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése. 

Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés. 

Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi időpontra. 

Felhasználói adatok átköltöztetése, archiválása. 

Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása. 

Ütemezett karbantartási feladatok. 

Laptopok és hordozható eszközök szakszerű tisztítása. 

 

3. HÁLÓZATOK I. TANTÁRGY 108 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
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A tantárgy tanításának célja 

A Hálózatok I. tantárgy tanításának célja, hogy a diákok tisztában legyenek az alapvető hálózati 

fogalmakkal, protokollokkal és technológiákkal, rendelkezzenek egy kisvállalati LAN és WAN 

hálózat tervezéséhez, megvalósításához és a hálózatfelügyelethez szükséges elméleti háttérrel. 

Továbbá ismerjék az otthoni, kis- és közepes vállalati hálózatokra, és az internet szolgáltatá-

sokra fókuszálva a hálózatokban szükséges eszközök és alkalmazások telepítésének, üzemelte-

tésének, valamint a hálózati biztonság és hibaelhárítás elméleti alapjait. A Hálózatok I. tantárgy 

támogatást nyújt a Hálózatok I. gyakorlat tantárgy elsajátításához. A tantárgy további célja, az 

elméleti szakmai ismeretek elsajátítása mellett az, hogy a kapcsolódó ipari minősítés megszer-

zésére is felkészítse a tanulókat. 

 

Témakörök 

 

Hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek 

A vállalatok hálózati infrastruktúrájának megismerése 

A hálózat elemei 

Csatlakozás az internethez 

Hálózati operációs rendszerek feladata 

Hálózati operációs rendszerek elérése 

Kapcsolók hálózati operációs rendszerének alap konfigurációja 

Eszközök IP címzése, bevezetés 

Kapcsolatok alapszíntű ellenőrzése helyi hálózatban 

 

Fizikai és adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll 

Topológiák 

Adatok fizikai közegen történő átvitelének szabályai 

Kommunikációs szabályok 

Kommunikációs protokollok  

Szabványügyi szervezetek ismerete 

OSI modell jelentősége, rétegei, szerepe 

TCP/IP modell jelentősége, rétegei, szerepe 

Adatbeágyazás fogalma és menete 

Ethernet technológia működése és jellemzői 

Ethernet keret felépítése, tulajdonságai 

Hálózati vezetékes átviteli közegek jellemzői (rézkábelek, optikai kábelek) 

Vezeték nélküli átvitel típusai 

MAC cím jelentősége, felépítése 

ARP protokoll feladata és működése 

Kapcsoló felépítése, feladatai, működése 

Kapcsoló MAC-címtábla felépítése 

 

Hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai 

IP protokoll jellemzői 

Összeköttetés mentes csomagtovábbítás 

Az IPv4 és az IPv6 csomag felépítése, fejléce és mezői 

A forgalomirányító felépítése, feladatai, működése 

A forgalomirányító rendszerindítási folyamata 

Irányító tábla felépítése 

Szállítási rétegbeli protokollok (TCP és UDP) bemutatása 
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A TCP kommunikáció 

Az UDP kommunikáció 

 

IPv4 és IPv6 címzési struktúra, alhálózatok 

IPv4 címzési struktúra 

IPv4 alhálózati maszk 

IPv4 cím dinamikus és statikus hozzárendelése egy állomáshoz 

IPv4 címek típusai (nyilvános és privát), osztályok 

IPv6 címzés 

IPv6 címek típusai 

Alapértelmezett átjáró fogalma, feladata 

IPv4 hálózat alhálózatokra bontása 

Változó méretű alhálózatok 

Strukturált címzési tervezés 

Alhálózatok kialakítása IPv6 alhálózatban 

Kapcsolatok ellenőrzése 

 

Alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság 

Egyenrangú hálózatok 

Kliens szerver szolgáltatások 

Alkalmazási rétegbeli protokollok (HTTP, HTTPS, IMAP, POP3, SMTP, DHCP, 

DNS, FTP) bemutatása 

Hálózati támadások bemutatása, védelmi beállítások, SSH protokoll 

Biztonsági mentés jelentősége 

Tűzfalak szerepe egy hálózatban 

Hálózati teljesítmény ellenőrzése, tesztelése, elemzése 

 

Kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok 

A kapcsoló MAC-címtáblája, felépítése, feladata 

Ütközési- és szórási tartományok 

Kapcsoló rendszerindítási folyamata 

Kapcsolók védelme, portbiztonság konfigurálása 

Kapcsoló biztonságos távoli elérése 

Hálózatelérési rétegbeli hibák elhárítása 

VLAN-ok feladata, szerepe 

VLAN-ok megvalósítása 

VLAN trönkök jelentősége 

VLAN hibakeresés  

VLAN biztonság és tervezés 

 

Forgalomirányítási ismeretek 

A forgalomirányító működése, forgalomirányítási döntések 

Az útvonalak meghatározásának menete 

IPv4 és IPv6 forgalomirányító tábla elemzése 

Közvetlenül csatlakozó útvonalak irányítótáblába kerülése és szerepe 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás konfigurálása 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás hibaelhárítása 

3. rétegbeli kapcsolás feladata, szerepe 

Statikus forgalomirányítás megvalósítása, konfigurálása 

Alapértelmezett útvonal szerepe és konfigurálása 
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Összevont és lebegő statikus útvonalak fogalma és feladata 

Dinamikus forgalomirányító protokollok típusai, működési elvük 

Távolságvektor alapú forgalomirányítás működése (RIP, RIPv2, RIPng) 

Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás működése  

Egyterületű OSPFv2 és OSPFv3 tulajdonságai és konfigurációja 

Forgalomirányítási hibaelhárítás 

 

A biztonságos hálózat, forgalomszűrés 

A hozzáférési lista (ACL) célja 

Az ACL működése 

Normál IPv4 ACL-ek szerepe 

Kiterjesztett IPv4 ACL-ek szerepe 

ACL-ek tervezése, létrehozása 

ACL-ek konfigurálása 

IPv4 ACL-ek hibaelhárítása 

IPv6 ACL-ek létrehozása, konfigurálása 

IPv6 ACL-ek hibaelhárítás 

 

IP szolgáltatások 

DHCP v4 működése 

DHCPv4 szerver és kliens konfigurálása 

DHCPv4 hibaelhárítás 

DHCP v6 működése, állapotmentes és állapottartó DHCPv6 szerver konfigurálása 

DHCPv6 hibaelhárítás 

IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása 

NAT hibaelhárítás 

 

4. HÁLÓZATOK I. GYAKORLAT TANTÁRGY 206 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A Hálózatok I. gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy a diákok a Hálózatok I. tantárgy 

keretein belül tanult elméleti ismereteket a gyakorlatban alkalmazzák, egy kisvállalati LAN 

és WAN hálózat tervezését, megvalósítását és hálózatfelügyeletét el tudják látni. Képesek 

legyenek az otthoni, kis- és közepes vállalati hálózatokban szükséges eszközök és alkal-

mazások telepítésére, üzemeltetésére, konfigurálására és hibaelhárítására, valamint a háló-

zati biztonság a kialakítására. A Hálózatok I. gyakorlat tantárgy támogatást nyújt a Háló-

zatok I. tantárgy megértéséhez. A tantárgy további célja, az gyakorlati szakmai ismeretek 

elsajátítása mellett az, hogy a kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére is felkészítse a 

tanulókat. 

 

Témakörök 

 

Csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja 

Hálózati eszközök és hálózati átviteli közegek megválasztása 

Topológia ábrák értelmezése 

Csatlakozás az internethez 
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Hálózati operációs rendszerek helye, elérésének módjai és lehetőségei (konzol, telnet, 

SSH) 

Terminál emulációs programok használata 

Hálózati operációs rendszer konfigurációs parancsainak felépítése, súgója 

Kapcsoló alapvető konfigurálása 

Kapcsolóhoz való hozzáférés korlátozása 

Kapcsoló konfigurálásának mentése 

Végberendezések automatikus és manuális IP beállítása 

A kapcsoló felügyeleti IP címének konfigurálása 

Kapcsolatok, hálózati összeköttetések ellenőrzése (ping, tracert) 

 

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz 

Az OSI és TCP/IP modellek rétegeihez kapcsolódó protokoll adategységek (PDU-k) 

elemzése  

Adatbeágyazás elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

MAC-cím és IP-cím használata, azonos hálózaton található eszközök kommunikációja 

A megfelelő hálózati átviteli közeg kiválasztása és egy végberendezés csatlakoztatása 

egy hálózathoz  

Kereszt- és egyeneskötésű Ethernet kábel készítése 

Kábelek tesztelése 

Kapcsolódás vezetékes LAN-hoz 

Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

Ethernet MAC-címek megjelenítése, elemzése 

Címmeghatározó protokoll (ARP) működésének elemzése adatforgalom elfogására al-

kalmas szoftverrel 

ARP tábla feladata és felépítése 

ARP problémák elhárítása 

Kapcsoló MAC-címtábla megtekintése 

3. rétegbeli kapcsolás 

Kapcsolódás vezeték nélküli LAN-hoz 

SOHO router vezeték nélküli hozzáférés konfigurálása 

Vezeték nélküli biztonság 

Vezeték nélküli kliens konfigurálása 

Hálózati kártya információinak megtekintése 

 

Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés 

IPv4 és IPv6 csomag működésének elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoft-

verrel 

Állomás csomagtovábbítási döntései 

Állomás IPv4 és IPv6 irányítótáblájának megjelenítése, elemzése 

Forgalomirányító csomagtovábbítási döntései 

Forgalomirányító irányítótáblájának megjelenítése, elemzése 

A forgalomirányító felépítése, memóriák tartalmának megjelenítése 

A forgalomirányító összetevőinek azonosítása 

Csatlakozás a forgalomirányítóhoz 

A forgalomirányító rendszerindítási folyamatának megtekintése 

Forgalomirányító kezdeti konfigurálása 

Állomás és kapcsoló alapértelmezett átjárójának beállítása 

Forgalomirányítási problémák hibaelhárítása 

Alkalmazások közötti megbízható átvitel, szegmensek nyomon követése 



294 

 

Megérkezett adatok nyugtázásának elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoft-

verrel 

TCP és UDP szegmens fejlécének összehasonlítása és elemzése adatforgalom elfogá-

sára alkalmas szoftverrel 

Portszámok szerepének megismerése 

TCP kapcsolatok létrehozásának és lezárásának elemzése adatforgalom elfogására al-

kalmas szoftverrel 

TCP háromfázisú kézfogás elemzése 

UDP szerverfolyamatok vizsgálata 

 

IP-címzés a gyakorlatban 

Számrendszerek közötti átváltások 

IPv4 egyedi, szórásos és csoportcímzés vizsgálata 

IPv4 címek azonosítása és osztályozása 

IPv6 címek ábrázolása, rövidítése 

Globális egyedi IPv6 cím statikus konfigurálása 

Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja SLAAC használatával 

Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja DHCPv6 használatával 

EUI-64 módszer használata 

Dinamikus és statikus link-local címek 

IP konfiguráció ellenőrzése 

Kapcsolatok ellenőrzése (ICMPv4 és ICMPv6), hibaelhárítás 

Címzési terv készítése IPv4 és IPv6 hálózatokban 

Alhálózatok használata, konfigurálás 

Alhálózatok kialakítása 

Alhálózat kalkulátor használata 

Változó hosszúságú alhálózati maszk (VLSM) a gyakorlatban 

 

Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság 

Peer-to-peer alkalmazások használata, fájlmegosztó protokollok 

Web és e-mail szolgáltatások konfigurálása, hálózati kommunikáció elemzése 

DNS kérés megfigyelése 

FTP parancssori és böngészőben történő használata 

Hálózati forgalom elemzése, protokoll elemzés kis hálózatban 

Biztonsági fenyegetések azonosítása 

Támadás típusok felismerése 

Biztonsági mentések készítése, visszaállítása, frissítés és hibajavítás 

Naplózás 

Eszközök konfigurálása, biztonsági beállítások 

SSH engedélyezése és konfigurálása 

Telnet és SSH kapcsolat vizsgálata adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

A hálózat alapállapotának, viszonyítási állapotának meghatározása 

Kapcsolatok és konfigurációk ellenőrzése 

 

Kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata 

Kapcsoló MAC-címtáblájának felépítési folyamata, elemzése 

Ütközési és szórási tartományok felosztása hálózati eszközök segítségével 

Kapcsoló rendszerindítási folyamatának megtekintése 

Kapcsolók LED jelzőfényeinek értelmezése 

Kapcsolók védelme, portjainak beállítása, portbiztonság konfigurálása 
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Kapcsolási problémák felismerése és hibaelhárítás 

Kapcsolók felügyeletének megvalósítása 

SSH kapcsolat beállítása és ellenőrzése 

Biztonsági támadások elleni védelem lehetőségei 

Portbiztonság beállítása, ellenőrzése és hibaelhárítás 

VLAN ID, Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel 

VLAN-ok létrehozása, törlése és ellenőrzése egy kapcsolón 

Kapcsoló portok VLAN-okhoz rendelése és ellenőrzése 

Trönk kapcsolatok konfigurálása 

Trönk beállítások ellenőrzése 

VLAN Trunking Protokoll (VTP) használata és konfigurálása 

VLAN-ok és trönk kapcsolatok hibaelhárítása 

VLAN biztonság megvalósítása 

 

Statikus és dinamikus forgalomirányítás 

Hálózati címzés dokumentálása, topológia diagram készítése 

Loopback interfész használata teszteléshez és menedzseléshez 

Forgalomirányító interfészek IPv6 IP-címmel konfigurálása és ellenőrzése 

IPv4 és IPv6 forgalomirányító tábla elemzése  

VLAN-ok közötti hagyományos forgalomirányítás megvalósítása  

VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása „router-on-a-stick” forgalomirá-

nyítóval, az interfészek konfigurálása és ellenőrzése 

VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása többrétegű kapcsolóval és hibael-

hárítás 

VLAN hibakeresés és hibajavítás 

IPv4 hagyományos, alapértelmezett, összevont és lebegő statikus útvonalak konfigu-

rálása  

Következő ugrás címével és kimenő interfésszel megadott statikus útvonalak konfigu-

rálása 

IPv6 statikus útvonal létrehozása és ellenőrzése 

IPv4 alapértelmezett útvonalak létrehozása és ellenőrzése 

VLSM címzési terv készítése 

IPv4 és IPv6 hálózati címek meghatározása, konfigurálása, ellenőrzése 

Statikus útvonalak hibaelhárítás 

RIP, RIPv2 és RIPng konfigurációja és beállításainak vizsgálata 

Passzív interfészek konfigurálása 

Hálózati konvergencia vizsgálata 

OSPF csomagtípusok azonosítása, helló csomagok  

OSPFv2 és OSPFv3 konfigurálása és ellenőrzése 

Passzív interfészek szerepe és konfigurálása 

Dinamikus forgalomirányítás hibaelhárítás 

 

A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés 

Helyettesítő maszkok és kulcsszavak használata 

ACL-ek elhelyezésének tervezése 

Normál IPv4 hozzáférési lista (ACL) konfigurálása és ellenőrzése 

Kiterjesztett IPv4 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése  

IPv4 ACL-ek alkalmazása interfészen 

ACL-ek módosítása 

ACL statisztikák elemzése és jelentősége 
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A VTY vonalak védelmének konfigurálása és ellenőrzése 

IPv4 ACL-ek hibaelhárítása 

IPv6 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése 

IPv6 ACL-ek alkalmazása interfészen 

IPv6 ACL-ek hibaelhárítás 

 

IP szolgáltatások a gyakorlatban 

DHCP v4 szerver alapbeállításainak megadása 

DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

DHCPv4 konfigurálása több LAN számára 

DHCPv4 beállításainak ellenőrzése, hibaelhárítás 

DHCPv6 SLAAC, állapotmentes és állapottartó DHCPv6 szerver konfigurálása 

DHCPv6 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása 

DHCPv6 hibaelhárítás 

IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei 

Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása és ellenőrzése 

NAT hibaelhárítás 

 

Komplex hálózat tervezése, kialakítása 

A témakör feladata, hogy az eddig megszerzett gyakorlati készségek ismétlő összefog-

lalásaként a tanulók összetettebb hálózat megtervezését, kiépítését és konfigurálását 

végezzék el. 

5. PROGRAMOZÁS TANTÁRGY 139 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az elméleti ismereteknek az átadása, valamint 

az ezekhez tartozó készségeknek a fejlesztése, amelyek képessé teszik a tanulót egy egyszerűbb 

alkalmazás programozására, a megvalósításhoz szükséges algoritmus elkészítésre, a szükséges 

adattípusok és adatszerkezetek kiválasztására. A tantárgy oktatásának fontos feladata az is, 

hogy a tanuló problémamegoldó készségét fejlessze. A tantárgy további célja, hogy a kapcso-

lódó ipari minősítések megszerzésére is felkészítse a tanulókat.   

A programozás és a programozás gyakorlat esetében a kerettanterv néhány kiválasztott prog-

ramnyelvre szűkíti az elméleti és gyakorlati órákon oktatandó programozási nyelvek körét. A 

szoftverfejlesztésben meghatározó szerepet játszó hazai cégek szakvéleményét is kikérve a Ja-

vaScript, a Java és a C# nyelvek lettek kijelölve. Természetesen nagyon sok hasonló, a későbbi 

szakmai továbbfejlődést is megalapozó kiváló programozási környezet létezik, amelyek hason-

lóan jó alternatívát jelentenének. A fenti programozási nyelvek a kerettanterv készítésekor a 

legszélesebb körben használtak közé tartoznak, megismerésük után a tanulók olyan általános 

készségekre tesznek szert, amivel képesek lesznek a későbbi munkakörnyezetükben más prog-

ramozási környezetek gyors elsajátítására és hatékony használatára. Természetesen a kerettan-

terv nem zárja ki, hogy a szaktanár az előírt ismeretek átadásán túl, további szakmai ismereteket 

is átadjon, így például saját döntése alapján betekintést adhat más korszerű programozási kör-

nyezetekbe is (pl. Python, Ruby, PHP, C++, stb.) 
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Témakörök 

 

Bevezetés a programozásba 

A bevezetés a programozásba és a vele párhuzamosan futó azonos nevű gyakorlati 

témakör elsődleges célja a tanulói érdeklődés felkeltése, a motiváció erősítése a prog-

ramozás tantárgy tanulására.  

A további témakörök nem építenek direkt módon az itt megszerzett ismeretekre, így 

nincs olyan specifikus elvárás, amit feltétlenül tudniuk kell a tanulóknak ennek a rész-

nek a végén. Ugyanakkor nem haszontalan időtöltésről van szó, hanem egy olyan kö-

zös játékos tevékenységről, melynek során a tanulók észrevétlenül szereznek meg 

olyan készségeket (algoritmizálás és programozás szemlélete, vezérlési szerkezetek, 

változók ismerete stb.), melyek a későbbi tanulmányaikat megkönnyítik. 

A témakör első felében a kódolás játékos elsajátítását célzó eszközökkel és oktatási 

portálokkal történő ismerkedésre kerül sor. Ennek keretében az alábbi tevékenysége-

ket kell elvégezni: 

- legalább három eszköz bemutatása, a kiválasztott eszközökkel egyszerűbb fel-

adatok, problémák megoldásának szemléltetése 

- legalább három kódolás oktatását célzó portál áttekintése, egy-két rövidebb kur-

zus közös elvégzése valamelyik kiválasztott portálon. 

Javasolt eszközök (a kör tetszőlegesen bővíthető hasonló célú eszközökkel): 

- Scratch 

- Kodu 

- Minecraft 

- Lego vagy más hasonló oktatórobot 

- Arduino 

Javasolt oktatási portálok (a kör tetszőlegesen bővíthető hasonló célú portálokkal): 

- Code.org 

- freeCodeCamp 

- Codacademy 

- Khan Academy 

- Udacity 

A témakör második részében valamelyik kiválasztott eszközzel néhány egyszerűbb 

probléma, feladat közös, játékos formában történő megoldására kerül sor. 

 

Weboldalak kódolása 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a weboldalak felépítésével, a 

HTML5 és a CSS3 alapjaival, a JavaScript szerepével, megértsék a stíluslapokat és 

JavaScriptet használó HTML oldalak működése mögötti logikát. (A JavaScripttel tör-

ténő magasabb szintű ismeretek megszerzése későbbi témakör feladata.) 

A weboldalak kódolása elméleti órák keretében a tanulók megszerzik azokat az elmé-

leti ismereteket, melyek segítségével a kapcsolódó gyakorlati órákon képesek lesznek  

- meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű mó-

dosításokat elvégezni; 

- önállóan létre tudnak hozni egyszerűbb weboldalakat, stílusok és stíluslapok se-

gítségével el tudják végezni a formázásukat, valamint be tudnak illeszteni és fel tudnak 

használni kész JavaScript kódot.  

A tanulók megismerkednek továbbá a magas szintű felhasználói élményt nyújtó web-

oldalak kialakításának alapelveivel, a készítéshez használható népszerű keretrendsze-

rekkel. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 
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- a HTML szabványok rövid ismertetése,  

- a HTML5 oldalakat leíró nyelv fontosabb strukturális és formai elemei (tagek), 

valamint az elemekhez tartozó fontosabb attribútumok: megjegyzés, !DOCTYPE, 

html, head, meta, link, title, script, body, p, h1-h6, b, i, u, strong, sub, sup, style, br, hr, 

iframe, table, tr, th, td, dl, dt, dd, ol, ul, li, span, div, fieldset, header, footer, section, 

nav, a, img  

- Stílusok és stíluslapok (CSS) szerepe, a CSS3 leírók szintaxisa. 

- CSS3 szelektorok: elem, id, class és csoport. 

- CSS3 jellemzők: color, opacity, background-color, background-image, backgro-

und-repeat, background-position, background-attachment, border*, margin*, pad-

ding*, overflow, display, float, clear, visibility, z-index, rel, data*, *width, *height, 

top, bottom, left, right, position, letter-spacing, line-height, text-align, vertical-align, 

text-justify, text-transform, font, font-family, font-size, font-stretch, font-style, text-

decoration, list-style*, cursor. (a *-gal jelölt eleme több jellemzőt jeleznek, pl. margin-

left, margin-right stb.) 

- Böngészőprogramok beépített fejlesztő eszközeinek vagy más hasonló célú be-

épülő eszköznek (pl. Chrome DevTools, Firebug) a bemutatása 

- A keretrendszerek és a felhasználásukkal járó előnyök bemutatása. A Bootstrap 

vagy más hasonló keretrendszer elemeinek és lehetőségeinek bemutatása. 

- A reszponzív weboldal kialakítás jelentősége és alapelvei. A Bootstrap vagy más 

hasonló keretrendszer segítségével kialakított reszponzív weboldalszerkesztés bemu-

tatása. 

- JavaScript kód beágyazása weboldalba, „Hello World” alkalmazás készítése 

alert függvény segítségével 

- külön fájlban elhelyezett JavaScript kód csatolása a weboldalhoz 

mások által elkészített JavaScript kód és stíluslapok felhasználása módja (például ani-

mált megjelenítések megvalósítására). 

 

JavaScript 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a tanulók megismerkedjenek a JavaScript 

nyelv szintaktikai elemeivel, az esemény vezérelt webprogramozás alapjaival és a fej-

lesztés megkönnyítő és felgyorsító keretrendszerekkel.  

A tanulók JavaScript témakör során megszerzik azokat az elméleti ismereteket, me-

lyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör során interaktív 

weboldalak és egyszerűbb webes alkalmazások létrehozására JavaScript segítségével. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- JavaScript kód futtatása konzolon 

- elemi és összetett adattípusok a JavaScriptben, értékadás, aritmetikai és logikai 

műveletek, kifejezések kiértékelése 

- függvények 

- objektumok webes környezetben, tulajdonságok és metódusok, DOM (Docu-

ment Object  Model), node-ok (csomópontok), element (elem), attribute (tulajdonság) 

és text (szöveg) node-ok 

- elemek elérése, módosítása és létrehozása 

- események és eseményfigyelő eljárások (onClick, onLoad, onBlur, onFocus ese-

mények) 

- űrlapelemek (form, input, select, option, textarea, label) elhelyezése weboldala-

kon, és azok interaktív kezelése 

- hibakeresés a JavaScript kódban, a kód tesztelése. 

- a jQuery JavaScript könyvtár rövid bemutatása 
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A fejlesztés hatékonyságát növelő JavaScript keretrendszerek rövid bemutatása (An-

gular.js, React.js, Backbone.js stb.) 

 

A Java vagy C# nyelv alapjai 

A témakör célja egy objektumorientált programozási nyelv alapjainak letétele, a kivá-

lasztott fejlesztési környezet megismerése.  

A Java vagy C# nyelv alapjai elméleti órák keretében a tanulók megszerzik azokat az 

elméleti ismereteket, melyek segítségével a kapcsolódó gyakorlati órákon képesek 

lesznek: 

- az integrált fejlesztői környezet használatára 

- konzolos vagy grafikus környezetben futó egyszerűbb alkalmazások létrehozá-

sára egyszerű adattípusok, változók, kifejezések és vezérlési szerkezetek alkalmazásá-

val 

- szöveges fájlban található adatok beolvasására és feldolgozására 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- a Java vagy C# fejlesztési környezet (IDE) bemutatása 

- a programkészítés lépéseinek áttekintése: feladat kitűzése, specifikáció, algorit-

muskészítés, kódolás, tesztelés, dokumentálás.  

- a számítógépes program fogalma, elemei, a programozás szintjei.  

- változók, kifejezések fogalma, jellemzői, változók deklarálása és definiálása, az 

azonosító megválasztásának javasolt gyakorlata a tiszta kód alapelvei szerint 

- elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt adattípusok jellem-

zői, típuskonverzió. 

- összetett adattípusok: karakterláncok, tömbök (vektorok és mátrixok), struktúrák 

(rekordok), lista (szótár), halmaz 

- értékadás, aritmetikai és logikai műveletek, kifejezések kiértékelésének szabá-

lyai. 

- vezérlési szerkezetek (szekvencia, szelekció, iteráció) 

- a hibakeresés és tesztelés alapjai. 

Az ismeretek elsajátítását egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják meg. Az 

alább felsorolt ismeretelemek mindegyike egy megoldandó probléma eszközeként ke-

rül elő, nem a leírásnak megfelelő lineáris sorban haladva. Az algoritmus leírásnál nem 

szükséges ragaszkodni a klasszikus és formális leíró eszközökhöz (folyamatábra, 

pszeudokód stb.), helyette hétköznapi nyelven megfogalmazva, alapvető fogalmakkal 

operálva (pl. ismételd minden elemre:...) a tanulók számára is jobban érthető formát 

kapunk. A témakör végén egy rövid összefoglalásban a programok készítésében elő-

került, felhasznált fogalmak rendszerezése történhet. Nem probléma, ha a felsoroltak 

közül nem minden fogalom kerül elő, mivel a következő témakörök lehetőséget adnak 

azok bevezetésére, felhasználására. 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

 

Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 

A témakör feladata, hogy egy-egy probléma megoldása közben felmerülő programo-

zási típusfeladatokat bemutassa. A feladatmegoldás közben a korábban tárgyalt adat-

típusok és vezérlési szerkezetek használata mellett sor kerül a függvények bevezeté-

sére, azok célszerű használatának bemutatására. 

A tanulók a programozási típusfeladatok témakör során megszerzik azokat az elméleti 

ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör 

során elkészíteni a típusfeladatok megoldására szolgáló strukturált, függvényeket is 

tartalmazó programokat. 
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A témakör másik célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a szoftverfejlesztés korszerű 

technikáival, ezen belül is elsősorban az objektum orientált programozás (OOP) alap-

elveivel. Nem cél, hogy a tanulók emelt szintű elméleti megalapozást kapjanak, vi-

szont lényeges, hogy megértsék az objektum orientált programozás szemléletét és lo-

gikáját, valamint maguk is lássák az OOP technika előnyeit. A témakör további célja, 

hogy megalapozza az eseményvezérelt grafikus alkalmazások készítését. 

A tanulók a haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven témakör során megszer-

zik azokat az elméleti ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó 

gyakorlati témakör során OOP elveket követő és eseményvezérelt grafikus programok 

létrehozására. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- függvény fogalma, hívása  

- paraméterek fajtái, paraméterátadás módszerei, paraméterátadás folyamata 

- visszatérési érték meghatározása 

- függvény definiálása a tiszta kód alapvető szabályainak betartásával 

- program fejlesztése iteratív módszerrel 

- programozási típusfeladatok tárgyalása: összegzés, megszámlálás, eldöntés, 

szélsőérték keresés, kiválasztás, kiválogatás; lineáris keresés 

- a programozási módszerek áttekintése 

- az objektum fogalma a hétköznapi életben és az OOP környezetben, a két „világ” 

kapcsolata 

- az osztályok fogalma és szerepe 

- meglévő osztályok használata 

- tagtípusok: mezők, konstansok, jellemzők, metódusok, események, konstruktor, 

destruktor 

- objektum létrehozása osztályok példányosításával 

- az OOP fontosabb jellemzőinek és fogalmainak rövid áttekintése (egységbezá-

rás, öröklés, polimorfizmus, interface) 

- az objektum orientált tervezés (OOD) alapjai 

- kivételkezelés 

- hibakeresés és naplózás 

- tesztelés (ismételhetőség, izoláció, automatizálhatóság) 

- a grafikus felhasználói felület tervezésének alapvető szempontjai; grafikus felü-

letet megvalósító technológiák; statikus és reszponzív felület készítését támogató osz-

tályok, gyűjtemények 

- vezérlők csoportosítása, ablakok, dialógusablakok 

- vezérlők: címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb, opciógomb, 

kapcsolókeret 

- vezérlők jellemzői, metódusai és eseményei, vezérlők létrehozása tervezési is 

futási időben 

- felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és érintőképer-

nyővel 

- esemény, eseménykezelő, delegált fogalma, kapcsolatuk 

- ábrák (rajzok) megjelenítését támogató osztályok, gyűjtemények 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 
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Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 

A témakör feladata, hogy elméleti alapozást nyújtson az adatbázis-kezelő alkalmazá-

sok készítéséhez. Ennek keretében elsősorban az adatbázisok alkalmazásból történő 

elérésének, lekérdezésének és manipulálásának technikájára koncentrál. Kiemelt je-

lentőségű az SQL lekérdező nyelv hatékony használatának bemutatása. A saját adat-

bázisok létrehozásának kapcsán a témakör áttekinti a legfontosabb tervezési alapelve-

ket, de azt csak a praktikum szintjén, a gyakorlatban közvetlenül nem alkalmazható 

ismeretek mellőzésével. 

A tanulók az adatbázis-kezelő alkalmazások készítése témakör során megszerzik azo-

kat az elméleti ismereteket, melyek segítségével képesek lesznek a kapcsolódó gya-

korlati témakör során egyszerű grafikus felületű asztali, illetve webes felületű adatbá-

zis-kezelő alkalmazást készíteni. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek tárgyalásra: 

- relációs adatbázisokkal kapcsolatos fogalmak (elsődleges kulcsok, idegenkul-

csok, indexek, mezők, rekordok, adatintegritás, adatbázis séma) 

- fontosabb mezőtípusok és tulajdonságaik 

- adatmanipulációs (DML) SQL utasítások (SELECT, INSERT, UPDATE, DE-

LETE) 

- adatdefiníciós (DDL) SQL utasítások (CREATE, ALTER, DROP) 

- SQL utasítások elemei: záradékok, módosítók, függvények 

- kifejezések, számított mezők SQL utasításokban 

- adatbázis elérése, adatbázis-kezelésre szolgáló osztályok Java vagy C# nyelven 

- szerver oldali script nyelvek rövid bemutatása 

- egyszerű adatbázis-kezelési feladat megvalósítása példaként a kiválasztott szer-

ver oldali script nyelven 

- Ajax alapok: egyszerű webes adatbázis-kezelési feladat megvalósításának be-

mutatása Ajax segítségével 

Választható SQL kiszolgálók: MySQL, MS SQL server, SQLLite 

Javasolt szerver oldali script nyelvek: Node.js, PHP 

 

Összefoglaló projektfeladat 

A témakör feladata, hogy ismétlő összefoglalást adjon az összes elméleti témakör 

anyagából, és megalapozza egy nagyobb projekt kidolgozását. 

A tanulók az összefoglaló projektfeladat témakör során átismétlik a korábbi legfonto-

sabb ismereteket, és összerendezik azokat a tudnivalókat, melyek segítségével képesek 

lesznek a kapcsolódó gyakorlati témakör során egy összetett alkalmazás elkészítésére. 

A témakörön belül az alábbi ismeretek kerülnek felfrissítésre: 

- HTML5 és CSS3 alapú weboldalak készítése 

- JavaScript ismeretek 

- egyszerű és összetett adatszerkezetek, vezérlési szerkezetek, függvények Java 

vagy C# környezetben 

- programozási típusfeladatok 

- az objektum orientált programozás (OOP) alapjai 

- a tiszta kód készítésének alapelvei 

- tesztelés és hibakeresés 

- grafikus alkalmazások felhasználói interfészének kialakítása, eseménykezelés 

- adatbázisok tervezése, az SQL nyelv használata 

- adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 
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6. PROGRAMOZÁS GYAKORLAT TANTÁRGY 314 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak a gyakorlati készségeknek a fejlesztése, amelyek 

képessé teszik a tanulót egy egyszerűbb alkalmazás programozására, a megvalósításhoz szük-

séges algoritmus elkészítésre, a szükséges adattípusok és adatszerkezetek kiválasztására. Az 

elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái tanulmányozhatók, il-

letve különböző jelenségek szimulálhatók. A tantárgy további célja, az gyakorlati szakmai is-

meretek elsajátítása mellett az, hogy a kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére is felkészítse 

a tanulókat. 

A programozás és a programozás gyakorlat esetében a kerettanterv néhány kiválasztott prog-

ramnyelvre szűkíti az elméleti és gyakorlati órákon oktatandó programozási nyelvek körét. A 

szoftverfejlesztésben meghatározó szerepet játszó hazai cégek szakvéleményét is kikérve a Ja-

vaScript, a Java és a C# nyelvek lettek kijelölve. Természetesen nagyon sok hasonló, a későbbi 

szakmai továbbfejlődést is megalapozó kiváló programozási környezet létezik, amelyek hason-

lóan jó alternatívát jelentenének. A fenti programozási nyelvek a kerettanterv készítésekor a 

legszélesebb körben használtak közé tartoznak, megismerésük után a tanulók olyan általános 

készségekre tesznek szert, amivel képesek lesznek a későbbi munkakörnyezetükben más prog-

ramozási környezetek gyors elsajátítására és hatékony használatára. Természetesen a kerettan-

terv nem zárja ki, hogy a szaktanár az előírt ismeretek átadásán túl, további szakmai ismereteket 

is átadjon, így például saját döntése alapján betekintést adhat más korszerű programozási kör-

nyezetekbe is (pl. Python, Ruby, PHP, C++, stb.) 

 

Témakörök 

 

Bevezetés a programozásba 

A Bevezetés a programozásba gyakorlat és a vele párhuzamosan futó azonos nevű el-

méleti témakör elsődleges célja a tanulói érdeklődés felkeltése, a motiváció erősítése 

a programozás tantárgy tanulására.  

A további témakörök nem építenek direkt módon az itt megszerzett ismeretekre, így 

nincs olyan specifikus elvárás, amit feltétlenül tudniuk kell a tanulóknak ennek a rész-

nek a végén. Ugyanakkor nem haszontalan időtöltésről van szó, hanem egy olyan kö-

zös játékos tevékenységről, melynek során a tanulók észrevétlenül szereznek meg 

olyan készségeket (algoritmizálás és programozás szemlélete, vezérlési szerkezetek, 

változók ismerete stb.), melyek a későbbi tanulmányaikat megkönnyítik. 

A témakör első felében a kódolás játékos elsajátítását célzó eszközökkel és oktatási 

portálokkal történő ismerkedésre kerül sor. Ennek keretében az alábbi tevékenysége-

ket kell elvégezni: 

- az elméleti órán bemutatott eszközökkel egyszerűbb feladatok, problémák meg-

oldása a tanulók által önállóan, illetve tanári segítséggel 

- egy-két rövidebb kurzus közös elvégzése a tanuló által önállóan, illetve tanári 

segítséggel az elméleti órán bemutatott valamelyik portálon. 

A javasolt eszközök és portálok megegyeznek az elméleti témakörnél ismertetekkel. 
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A témakör második részében valamelyik kiválasztott eszközzel egy nagyobb projektet 

készítenek el a diákok. A tanulók dolgozhatnak egyedül is, de javasolt 2-4 fős csopor-

tokat szervezni egy-egy projekthez. A projekt céljának kiválasztását is rá lehet bízni a 

diákokra, de ügyelni kell rá, hogy a rendelkezésre álló időben elvégezhető legyen, és 

a kódolással ne kerüljön háttérbe az egyéb tevékenységekhez képest. A projekt meg-

valósítása során kívánatos, hogy ne csak a témakör során megszerzett ismereteket 

használják fel, hanem a tovább lépéshez szükséges további tudást és készséget is meg-

szerezzék önállóan vagy tanári segítséggel. 

Néhány javasolt projekt típus (a felsorolás tetszőlegesen bővíthető hasonló szemléletű 

projekttípusokkal): 

- Összetettebb kóddal megoldott feladat Scratchben 

- Játék készítése Koduval 

- Minecraft projekt 

- Lego robot építés és programozása egy speciális feladat végrehajtására 

 

Weboldalak kódolása 

A témakör célja, hogy a kapcsolódó elméleti témakör során megismert HTML5 és a 

CSS3 alapok segítségével képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére: 

- meglévő weboldalak vizsgálata a böngészőprogram beépített vizsgálati eszközé-

vel vagy más hasonló célú beépülő eszközzel (pl Firebug), tesztcélú módosítások el-

végzése a html kódban és a stílusokban. 

- meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű mó-

dosítások végrehajtása; 

- egyszerűbb weboldalak létrehozása, és stílusok, stíluslapok segítségével a for-

mázásuk elvégzése (fontosabb tagek és a hozzájuk tartozó jellemzők alkalmazása fel-

adatok megoldásakor; hivatkozások és képek beillesztése, táblázatok készítése, stílu-

sok és stíluslapok alkalmazása, fontosabb CSS szelektorok és attribútumok alkalma-

zása, kész JavaSrcipt kód beillesztése és felhasználása, JavaScript kódot tartalmazó 

fájl csatolása stb.) 

- a Bootstrap vagy más hasonló keretrendszer segítségével egyszerű, de igényes, 

reszponzív weboldal elkészítése. 

A témakör eléjén javasolt, hogy a tanulók valamilyen egyszerűen használható WYSY-

WIG webszerkesztő programmal önállóan hozzanak létre egyszerű weboldalt, majd 

ennek vizsgálják meg a forráskódját, html elemeit és felhasznált stílusokat. A tanulók 

a WYSYWIG eszköz helyett valamilyen CMS rendszert (WordPress, Joomla, Drupal 

stb.) is használhatnak a webhely/weblap létrehozására. 

A weboldal önálló elkészítésének gyakorlatát célszerű egy 12-16 órában elkészíthető 

komolyabb weblap projektbe ágyazni, melynek témáját a tanulók is kiválaszthatják. 

Fontos azonban odafigyelni, hogy a készítés során a megtanult html elemek és CSS 

jellemzők többségét alkalmazzák. A projekt utolsó szakaszában kerüljön sor a kivá-

lasztott keretrendszer integrálására, és egyszerű reszponzív dizájn kialakítására is. 

 

JavaScript 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

JavaScript ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok 

elvégezésére: 

- egyszerűbb problémák megoldására szolgáló interaktív, esemény vezérelt web-

oldal készítése JavaScript kód segítségével 

- stíluslapok és JavaScript kód felhasználásával dinamikus megjelenésű weblap 

létrehozása 
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A tanulók a fenti gyakorlati készségek elsajátítását érdekesebb problémák vagy fel-

adatok megoldására szolgáló egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják meg. 

Az elméleti órákon felsorolt ismeretelemeknek egy adott célú weblap, vagy egy meg-

oldandó probléma eszközeként kell előkerülniük. Ügyelni kell rá, hogy a feladatok 

gyakorlati megvalósításként lefedjék az elméleti témakörben ismertetett valamennyi 

fontos ismeretet. A jQuery bevezetése a gyakorlatban nem kötelező, de erősen ajánlott. 

 

A Java vagy C# nyelv alapjai 

A témakör célja, hogy a kapcsolódó elméleti témakör során megismert programozási 

nyelv alapok segítségével képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok elvégezésére: 

- integrált fejlesztői környezet (IDE) használata 

- egyszerűbb feladatok algoritmizálása 

- egyszerű és összetett adattípusok használatával változók és konstansok deklará-

lása és alkalmazása (értékadás, aritmetikai és logikai műveletek elvégzése, karakter-

láncok és tömbök kezelése, kifejezések kiértékelése) 

- vezérlési szerkezetek alkalmazására egy feladat vagy részfeladat megoldására 

- Szöveges fájlokban tárolt adatok beolvasása, feldolgozása. 

A tanulók a fenti gyakorlati készségek elsajátítását érdekesebb problémák vagy fel-

adatok megoldására szolgáló egyszerűbb alkalmazások létrehozásával valósítják meg. 

Nem szükséges feltétlenül konzolos alkalmazásokkal kezdeni, a grafikus környezet a 

tanulókat valószínűleg jobban motiválja. Az elméleti órákon felsorolt ismeretelemek-

nek egy megoldandó probléma eszközeként kell előkerülniük, a feladatokat nem a fenti 

leírásnak megfelelő lineáris sorban haladva kell elvégezni. Nem feltétlenül szükséges 

az összes elméleti témakörben tárgyalt ismeretet ebben a részben a gyakorlatban is 

alkalmazni, a következő témakörök lehetőséget adnak a kimaradó készségek elsajátí-

tására. 

Választható programozási nyelvek: Java vagy C# 

 

Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok elvégezé-

sére: 

- egy-egy probléma megoldása közben felmerülő programozási típusfeladatok fel-

ismerésére és a megoldás rutinszerű megvalósítására 

- függvényekkel megvalósított strukturált kód készítésére. 

Javasolt, hogy a tanulók valamilyen valós probléma megoldásának részeként oldják 

meg a típusfeladatokat.  

- beépített osztályok használata feladatmegoldások során  

- saját osztály definiálása és alkalmazása feladatok megoldásához (konstruktorok, 

mezők, jellemzők, metódusok, események készítése, alkalmazása) 

- egyszerű grafikus felhasználói felület tervezése 

- fontosabb vezérlők (címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb, 

opciógomb, kapcsolókeret) alkalmazása feladatok megoldására 

- vezérlők létrehozása tervezési is futási időben 

- felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és érintőképer-

nyővel 

- eseményekhez eseménykezelő metódusok készítése 

- API dokumentáció használata 

- naplózás a nyelv beépített eszközével 
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Javasolt, hogy a tanulók valós problémák megoldásának részeként tervezzék meg és 

készítsék el az osztályokat. Nem cél az öröklés és a polimorfizmus gyakorlati alkal-

mazása. A témakör második részében egy nagyobb objektum orientált programozási 

feladatként (projektként) készítsenek el a tanulók egy eseményvezérelt grafikus alkal-

mazást. 

Választható programozási nyelvek: C#, Java 

 

Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 

A témakör legfontosabb feladata, hogy a kapcsolódó elméleti témakörben megtanult 

ismeretek felhasználásával képessé váljanak a tanulók az alábbi feladatok elvégezé-

sére:  

- adatmanipulációs és adatdefiníciós SQL utasítások készítése és futtatása SQL 

szerveren (SELECT, CREATE, ALTER, DROP,  INSERT, UPDATE, DELETE) 

- Néhány táblás, redundanciamentes relációs adatbázis tervezése és létrehozása 

SQL szerveren 

- adatbázisok asztali alkalmazásból történő elérése, lekérdezése és manipulálása, 

adatbázis-kezelő alkalmazások készítése (Java vagy C# nyelven) 

- adatbázisok webes környezetben történő elérése, lekérdezése és manipulálása, 

egyszerű webes adatbázis-kezelő alkalmazások készítése szerver oldali script nyelv és 

Ajax segítségével  

A témakör első részének célja, hogy megfelelő jártasságot és gyakorlatot szerezzenek 

a tanulók az SQL nyelv használatában. Ennek érdekében meglévő többtáblás adatbá-

zisban egyszerűbb, majd összetettebb lekérdezési, adatmanipulációs, illetve adatdefi-

níciós feladatokat oldalnak meg a tanulók SQL szerver környezetben. 

A témakör második részében egyszerű asztali-, illetve webes adatbázis-kezelő alkal-

mazást készítenek, amelyhez az adatbázist is maguk tervezik meg. A webes alkalma-

zás során nem cél, hogy a szerver oldali script nyelv használatában mélyebb ismerete-

ket szerezzenek a tanulók. Célszerű a tanulók számára előkészített szerver oldali kör-

nyezetet és példaként egy adatbázis lekérdezést megvalósító oldalt biztosítani. A tanu-

lók ez utóbbi módosításával tudják majd az adatbázis-elérés szerver oldali részét meg-

valósítani. 

 

Összefoglaló projektfeladat 

A témakör feladata, hogy az eddig megszerzett gyakorlati készségek ismétlő összefog-

lalásaként a tanulók egy nagyobb projekt kidolgozását végezzék el. 

Az alkalmazás témáját a tanulók önállóan is kiválaszthatják, de az elkészült projektnek 

meg kell felelnie az alábbi elvárásoknak: 

- a témakörben rendelkezésre álló idővel arányos léptékűnek kell lennie 

- minél több korábban megszerzett gyakorlati készséget felhasználjon 

- készüljön hozzá dokumentáció, mely tartalmazza a tervezés legfontosabb lépé-

seit, valamint az alkalmazás céljának és használati módjának rövid leírását 

- a forráskód feleljen meg a tiszta kód alapelveinek. 

7. IT SZAKMAI ANGOL NYELV TANTÁRGY 108 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
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A tantárgy tanításának célja 

A műszaki területen általában, de az informatikában különösen fontos szerepe van az angol 

nyelvnek. Egy informatikus esetében sem a tanulási folyamat, sem pedig a munkavégzés nem 

lehet hatékony a megfelelő szintű angol nyelvi tudás nélkül. Az IT munkahelyeken egyértelmű 

elvárás az angol nyelvtudás, ennek hiányában még erős szakmai ismeretek birtokában is szinte 

lehetetlen elhelyezkedni.  

A tantárgy elsődleges célja nem az, hogy speciális informatikai kifejezéseket tanuljanak meg a 

diákok, hanem az, hogy hozzájáruljon olyan szintű angol nyelvi kompetencia kialakulásához, 

amivel IT munkakörnyezetben képesek lesznek a tanulók szóban és írásban is angolul maga-

biztosan kommunikálni, valamint könnyedén megérteni és feldolgozni az írásos, hang- vagy 

videó alapú szakmai anyagokat. A cél tehát az, hogy az általános angol nyelvi kompetencia 

fejlesztését egy szűkebb területen történő alkalmazás érdekében végezzük el. 

A tantárgy természetesen támaszkodik a közismereti kerettantervben meghatározott idegen 

nyelvi órákon megszerzett kompetenciákra. Ideális esetben a tanuló már általános iskolában 

stabil alapokat szerzett angol nyelvből, és ezt a közismereti angol nyelvórákon tovább mélyíti. 

Szélsőséges esetben azonban az is elképzelhető, hogy egy adott tanuló korábban soha nem ta-

nult tanórai keretek között angol nyelvet, és szakgimnáziumi tanulmányai alatt is másik idegen 

nyelvet választott. A tantárgy oktatása során minden esetre fel kell készülni, és vegyes összeté-

telű csoport esetén differenciált oktatási módszereket kell alkalmazni. A lényeg, hogy minden 

tanulót a lehetőségeihez és az előzetesen megszerzett angol nyelvi kompetenciáinak figyelembe 

vételével, a lehető legmagasabb angol nyelvi tudásszintre kell hozni annak érdekében, hogy a 

szakmai tudása mellett az angol tudása minél kevésbé legyen akadálya a szakmai fejlődésének 

és a későbbi hatékony munkavégzésének. 

 

Témakörök 

Hallás utáni szövegértés 

A témakör elsődleges célja, hogy az angol nyelvű hallás utáni szövegértést fejlessze, és felké-

szítsen a későbbi önálló szóbeli kommunikációra. A diákok számára az informatika területe 

vonzó és könnyen befogadható közeg, az IT nyelve rengeteg nemzetközi kifejezést és a diákok 

által a hétköznapi tevékenységeik során már korábban megismert angol nyelvű kifejezést tar-

talmaz. Ez könnyebbé teszi számukra az ilyen típusú hallott szövegek megértését. A témakör 

során bevezető szintű szakmai ismereteket feldolgozó angol nyelvű videót néznek meg szükség 

szerinti ismétléssel. A videó kiválasztásánál ügyelni kell rá, hogy valóban csak nagyon egy-

szerű, alapszintű szakmai ismeretek tartalmazzon, megértése egy laikus számára se okozzon 

nehézséget. Célszerű olyan anyagot használni, ahol mód van feliratozásra is, illetve a megértést 

a videón látható képi megjelenítés (pl. prezentáció, élő bemutató) is segíti. A videó kiváltható 

hasonló szakmai szintet feldolgozó, animációval ellátott és narrációval vagy párbeszéddel kísért 

interaktív elektronikus tananyaggal is. A videók többszöri megtekintése közben és után termé-

szetesen szükség van azok megbeszélésre, a nehezebben érthető kifejezések tisztázására. 
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Szóbeli kommunikáció 

A témakör célja, hogy a beszédkészséget fejlessze. Míg az előző témakör során nem feltétlenül 

kellett megszólalniuk a tanulóknak, ebben a részben a legfontosabb feladat, hogy önállóan be-

széljenek egy témáról angolul, illetve hétköznapi, munkahelyi vagy más informatikához kap-

csolódó környezetben zajló szituációban párbeszédet folytassanak. 

A tanulók adjanak elő rövidebb bemutatót általuk választott szakmai témában, vagy kiválaszt-

hatják valamelyik előző témakörben feldolgozott videót, és annak egy részét ismétlik el, adják 

elő újra. Időt kell adni az önálló gyakorlásra, és csak akkor kérni az osztály előtti megszólalást, 

ha már magabiztosan képes a bemutató pár perces szövegét előadni. Legyen lehetőség kiegé-

szítő eszközök, pl. prezentáció használatára is, mert ez megkönnyítheti az előadást, és segít 

legyőzni a kezdeti szorongást. 

A témakör második részében egyszerű szituációkban kell párbeszédet folyatni a tanulóknak 

egymással vagy a tanárral. Olyan témaköröket és szituációs helyzeteket érdemes keresni, ami 

közel áll a diákokhoz. Például megbeszélhetik egymással a kedvenc PC-s játékuk új kiadásának 

újdonságait vagy egyeztethetik, hogy mikor fognak aznap este közösen játszani. Fogódzóként 

érdemes néhány gyakori és jól használható fordulatot és kifejezést előre megbeszélni, és kérni 

a tanulókat ezek beépítésére a dialógusokba. 

 

Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon I. 

Az első két témakörben a hallott szakmai szöveg megértésére és a szóbeli kommunikációra 

fektettük a hangsúlyt. Ebben a témakörben a két készség elmélyítését végezzük egy izgalmas 

projekt keretében. A tanulóknak három-négy fős csoportban egy általuk kiválasztott informati-

kai termék gyártójának vagy forgalmazójának a szerepét kell felvállalniuk. A projekt végered-

ménye két saját készítésű pár perces videó lesz. Az egyiken bemutatják a terméket (mintaként 

az első témakörben megtekintett videók szolgálhatnak). A csoport minden tagjának szerepelnie 

kell, és meg kell szólalnia a videón. Javasolt megoldás, hogy a bemutató stúdióbeszélgetésként, 

párbeszédes formában folyjon (ilyenre is számtalan példát lehet találni a videómegosztókon és 

oktatási portálokon). A másik videón egy videókonferencia beszélgetés zajlik. A csapat egyik 

része a cég eladásért felelős részlegét képviseli, míg a többiek vevőként, illetve ügyfélként 

vesznek részt a beszélgetésben. A cél itt is a termék bemutatása, az ár és a terméktámogatás 

részleteinek megbeszélése. 

A kidolgozás során a tanulók minden rendelkezésre álló technikai eszközt használhatnak, így 

például a videót akár a saját mobil telefonjukkal vagy tabletjükkel is rögzíthetik. Ügyeljünk 

ugyanakkor arra, hogy ne a technika játssza a főszerepet. Nem szabad hagyni, hogy a rendel-

kezésre álló idő nagyobb részét a technikai kivitelezés töltse ki. 

 

Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása 

Ebben a témakörben az írásos angol nyelvi szakmai szöveg megértésére helyezzük a hangsúlyt, 

ami az egyik legfontosabb készség egy informatikus esetében. A megszerzett tudás rendkívül 

gyorsan elavul, csak az képes jó szakemberré válni (és megmaradni annak), aki folyamatosan 

tanul és képezi magát. Bár magyar nyelven is szép számmal érhetők el szakmai anyagok, de 

ezek száma meg sem közelíti az angolul elérhető anyagokét. Egy-egy speciális problémára 

többnyire csak angol nyelvű portálokon és fórumokon lehet megtalálni a választ.  
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A cél érdekében különböző angol nyelvű szakmai anyagokat fognak a tanulók tanulmányozni 

és értelmezni. Az alábbi területekről javasolt angol nyelvű segédanyagokat választani: 

- IT alapismeretek, programozás vagy weblapkészítés témakörben a szakmai ta-

nulmányaikhoz kapcsolódó bevezető jellegű elektronikus tananyag 

- Termékleírás, kézikönyv 

- IT trendekkel, újdonságokkal, hírekkel foglalkozó portál 

 

Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail  

A legtöbb IT cég nemzetközi környezetben dolgozik, így általánosnak mondható az a szituáció, 

amikor különböző országokban élő, különböző anyanyelvű munkatársaknak kell közös projek-

ten dolgozniuk. Ilyen esetben szinte mindig az angol a közvetítő nyelv. Leggyakoribb az e-mail 

kommunikáció, de eléggé elterjedt az azonnali üzenetküldő szolgáltatások (chat) használata is. 

A témakör során ezek használatát fogják a tanulók gyakorolni. 

Az e-mail esetében először röviden át kell tekinteni az angol nyelvű e-mail formai szabályait 

(megszólítás, köszönetnyilvánítás, elköszönés) és általános formuláit. Érdemes a gyakran elő-

forduló élethelyzetek kezelésére (pl. hogyan kell elnézést kérni késedelem miatt) vonatkozó 

általános formulákat is megismertetni a tanulókkal. Minél több ilyen építőkockát ismernek, an-

nál könnyebben és magabiztosabban fogalmazzák majd meg a saját leveleiket. Mutassunk be 

példaként informatikai témájú levélváltásokat.  

A témakör során a tanulók több saját e-mail-t írjanak meg. Kezdetben rövid és egyszerű e-

mailek készüljenek. A témakör végén már várjunk el 10-12 mondatból és érdemi információk-

ból álló leveleket. Az e-mailes feladatokat két háromfős csoportban végezzék a tanulók, és min-

den esetben találjanak ki egy életszerű szituációt, majd ebben osszák szét a szerepeket. A levél-

váltásokra másolatban mindig tegyék rá a tanárt is, aki így nyomon követheti és tanácsaival 

segíthet a tevékenységet. 

 

Keresés és ismeretszerzés angol nyelven 

A célirányos ismeretszerzés és információhoz jutás különösen jellemző a gyakorló informatikus 

szakemberekre. A végtelennek tekinthető internetes tudástár és a hatékony keresőeszközök le-

hetőséget biztosítanak, hogy az összes általánosan előforduló problémára és a legtöbb speciális 

kérdésre is perceken belül megtaláljuk a választ. Ezen tevékenységünk hatékonysága nagyban 

függ attól, hogy mennyire célszerűen tudjuk összeállítani az angol nyelvű keresőkérdéseinket, 

valamint milyen gyorsan tudjuk a találati lista értelmezésével kiválasztani a számunkra legre-

levánsabb elemeket. Előbbihez nem csupán angol nyelvi kompetenciák szükségesek, legalább 

olyan fontos, hogy a kulcsszavakat célirányosan tudja kiválasztani az információt kereső sze-

mély. 

A témakörnek nem célja, hogy a keresési stratégiákba mélyebb ismereteket nyújtson. A mai 

internetes kereső eszközök már kellő intelligenciával rendelkeznek ahhoz, hogy akár szavak 

felsorolásával, vagy mondat formájában megfogalmazott kérdésekre is jól használható találati 

listával válaszoljanak. A témakör során a válaszok értelmezését helyezzük a fókuszba. 
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A tanulók találjanak ki maguknak egy minprojektet egy olyan szakmai területen, ahol még nem 

rendelkeznek számottevő ismeretekkel, majd keressenek minden lépés megtételéhez megfelelő 

internetes forrást vagy leírást. A feladat könnyebb megértéséhez egy lehetséges miniprojekt: 

A tanulók egy egyszerű weblapot fognak elkészíteni. Ennek keretében az alábbi kérdésekre 

fognak választ keresni: 

- Mi az a HTML? 

- Hogyan készíthetünk egyszerű weblapot? 

- Hogyan formázzunk félkövér stílussal egy szöveget? 

- Hogyan helyezhetünk el hivatkozást egy weboldalon? 

- Hogyan helyezhetek el egy képet a weboldalon? 

- Hogyan készíthetek főcímet és alcímet? stb. 

Habár nagyon könnyű olyan forrást találni, ahol minden kérdésre egy helyen megtalálják a vá-

laszt, kérjük meg a tanulókat, hogy ezúttal minden lépés megtételéhez új forrást használjanak. 

A tanulók dokumentálják a folyamatot. Fogalmazzák meg egyszerű angol mondat formájában, 

hogy mire keresnek választ, majd tegyék mellé a keresőben használt keresőkifejezést, valamint 

azt, hogy a találati lista hányadik elemében találták meg a választ. 

 

Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon II. 

Az utolsó témakörben ismét egy nagyobb projekten dolgozhatnak a tanulók, amellyel az az 

olvasott szöveg értelmezésének, az önálló szövegalkotásnak, valamint az írásbeli kommuniká-

ciónak a készségeit mélyítik el izgalmas, játékos formában. A projekt célszerűen lehet a har-

madik témakörben végzett videós projekt folytatása is, de a tanulók választhatnak új projektté-

mát is maguknak.  

A feladat ezúttal egy termék vagy szolgáltatás bemutatására szolgáló brosúra elkészítése. A 

projektet egy kutatási résszel kezdik a csapatok, ahol igyekeznek mindenféle információt be-

gyűjteni a népszerűsítendő termékről. A begyűjtött információk rendszerezése után önálló szö-

vegalkotással készítsék el a brosúrát. Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy szövegrészletek 

szó szerinti átvétele a meglévő angol nyelvű forrásokból nem megengedett. A projektcsoportok 

igyekezzenek újszerű formában és megközelítésben elkészíteni az ismertetőt. Az elkészült do-

kumentumot angol nyelvű kísérő email csatolmányaként küldjék el a tanáruknak. 

A projekt kidolgozása során minden rendelkezésre álló technikai eszközt használhatnak a tanu-

lók, de a korábbi projektfeladathoz hasonlóan ügyelni kell, hogy most se a technikai megvaló-

sítással teljen el az idő. 

8. LINUX ALAPOK TANTÁRGY 36 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 52 481 02 Irodai informatikus mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának a célja, hogy bevezesse a tanulókat a nyílt forráskódú rendszerek, 

ezen belül is a Linux operációs rendszer használatába, megalapozza a haladó szintű isme-

retek későbbi elsajátítását, valamint a belépő szintű LPI Linux Essentials ipari minősítés-

hez illeszkedő ismereteket biztosítson. 
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Témakörök 

 

Bevezetés a Linuxba 

A témakör célja a nyílt forráskód fogalmának bevezetése, a Linux bemutatása, vala-

mint néhány kapcsolódó alapfogalom áttekintése. Az alábbi felsorolás tartalmazza a 

témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Nyílt forráskód fogalma, nyílt forráskódú licencek. 

– Nyílt forráskódú üzleti modell. 

– Linux története. 

– Linux hardverek sokszínűségének. 

– Kernel fogalma és a verziók számozása. 

– Linux disztribúciók. 

– Grafikus és parancssori felület. 

– Ablakkezelők és komplett grafikus környezetek. 

– Shell fogalma, népszerűbb Linux shell-ek. 

 

Linux parancssor használata 

A témakör célja a Linux parancssori használatának bemutatása, valamint a parancssor 

használatakor rendelkezésre álló súgó lehetőségek ismertetése. Az alábbi felsorolás 

tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– GUI és CLI összehasonlítása. 

– Virtuális terminálok és használatuk. 

– Linux utasítások általános szintaxisa. 

– Parancselőzmények használata. 

– Segítség a parancssor használatához (man és info parancsok, --help opció, stb.). 

– Alias nevek. 

– Környezeti változók fogalma, a PATH változó. 

– Helyettesítő karakterek és használatuk. 

 

Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés 

A témakör célja a Linux fájl- és könyvtárkezelésének, valamint a fájlok és mappák 

tömörített archívba való elhelyezésének bemutatása. Az alábbi felsorolás tartalmazza 

a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Linux könyvtárszerkezete. 

– Abszolút és relatív útvonal hivatkozások. 

– Fájl- és könyvtárkezelési utasítások. 

– Szimbolikus és hard linkek. A két link típus összehasonlítása. 

– Fájlrendszerek csatolása. 

– Archiválás és tömörítés. 

 

Bevezetés a héjprogramozásba 

A témakör célja az I/O átirányítás és az utasításláncolás bemutatása, a shell programo-

zás alapjainak letétele, a tanulók shell programozásba való bevezetése. Az alábbi fel-

sorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– STDIN, STDOUT és STDERR. 

– I/O átirányítás. 

– Utasítások láncolása (pipeline). 

– Fájlok keresése, fájltartalom szűrése, rendezése. 

– Shell szkriptek. 

– Szkriptek paraméterezése. 



311 

 

– Változók, vezérlőszerkezetek használata. 

 

Felhasználói fiókok kezelése 

A témakör célja a tanulók bevezetése a csoportok és felhasználói fiókok kezelésébe. 

Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Felhasználói fiókok típusai. 

– Bejelentkezés rendszergazdaként: su és sudo utasítások. 

– Az /etc/passwd és /etc/shadow fájlok. 

– Felhasználói fiók létrehozásának alapbeállításai, az /etc/default/useradd fájl. 

– Felhasználói jelszó beállítása. 

– Felhasználói csoportok, az /etc/group fájl. 

– Csoportok és felhasználók létrehozása, törlése, módosítása. 

– A UID és GID azonosítók. A getent utasítás. 

– Felhasználó csoporttagságának a meghatározása. 

– Felhasználók csoporthoz rendelése. 

 

Jogosultságok beállítása 

A témakör célja, hogy a tanulók megértsék a Linux fájlok és könyvtárak  

Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Fájlok tulajdonosa és csoportja. 

– Fájlok tulajdonosának a megváltoztatása: a chown utasítás. 

– Fájljogosultságok. A SETUID, SETGID és Sticky bitek. 

– Újonnan létrehozott fájlok alapértelmezett fájlmódja. 

– Fájlok és könyvtárak jogosultságainak megváltoztatása: chmod utasítás. 

 

9. LINUX ALAPOK GYAKORLAT TANTÁRGY 72 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 52 481 02 Irodai informatikus mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók alapszinten képesek legyenek a Linux operációs rendszer 

parancssori használatára, valamint hogy belépő szintű, az LPI Linux Essentials ipari minő-

sítéshez illeszkedő készségeket adjon át. 

 

Témakörök 

 

Linux parancssor használata 

A témakör célja a gyakorlati parancssor használat készségszintű elsajátíttatása. A ta-

nulók legyenek képesek Linux parancsokat használni, az egyes utasítások szintaktiká-

ját, a paraméterek használatát önállóan kideríteni. Az alábbi felsorolás tartalmazza a 

témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Virtuális terminálok használata. 

– Linux parancssor megismerése néhány utasításon keresztül (pl. whoami, uname, 

pwd). 

– Parancselőzmények használata. 

– Környezeti változók, $PATH kiíratása képernyőre. A echo és which utasítások. 

– Helyettesítő karakterek használata. 

– Alias nevek megadása. 
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– Manuálok használata. A whatis utasítás. 

– Az info oldalak használata. 

– Utasítások --help opciója. 

– Fájlok keresése, a locate utasítás. 

 

Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek önállóan egyszerű fájl- és könyv-

tárkezelés műveleteket elvégezni, fájlokat és könyvtárakat archiválni és tömöríteni. Az 

alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Navigáció a könyvtárszintek között, a cd és pwd parancsok. 

– Könyvtártartalom kilistázása. 

– Fájlok megtekintése, a cat, more és less utasítások használata. 

– Fájlok és könyvtárak másolása, áthelyezése és átnevezése. 

– Fájlok és könyvtárak létrehozása és törlése. 

– Fájlok véletlen felülírásának megakadályozása. 

– Szimbolikus és hard linkek létrehozása. 

– Fájlrendszerek csatolása: a mount utasítás. 

– Archív és tömörített állományok létrehozása, kicsomagolása: tar, gzip, és 

zip/unzip utasítások használata. 

 

Bevezetés a héjprogramozásba 

A témakör célja a tanulók héjprogramozásba való bevezetése. Nem cél, hogy a tanulók 

képesek legyenek egy összetett szkript megírására, de ismerjék a paraméter átadást, és 

a vezérlőszerkezetek (elágazás, ciklus) használatának módját. A témakör feldolgozása 

során ismerjenek meg legalább egy szkriptek megírására alkalmas parancssori szöveg-

szerkesztő programot. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során fel-

dolgozandó tartalmakat: 

– I/O átirányítás. 

– Fájlok és fájltartalmak keresése. 

– Utasítások láncolása (pipeline). 

– Szöveges fájlok létrehozása, szerkesztése. 

– Egyszerű shell szkriptek létrehozása, paraméter átadás. 

– Vezérlőszerkezetek használata szkriptekben. 

 

Hálózati beállítások ellenőrzése, konfigurációja 

A témakör célja, hogy a tanulók képesek legyenek a hálózati beállítások ellenőrzésére, 

azok konfigurálására. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldol-

gozandó tartalmakat: 

– Hálózati beállítások ellenőrzése, az ifconfig utasítás. 

– Irányítási információk megjelenítése, a route utasítás. 

– Az /etc/hosts fájl vizsgálata. 

– A localhost és egyéb hosztok elérhetőségének vizsgálata ping utasítással.. 

– Névszerver ellenőrzése, az /etc/resolv.conf fájl vizsgálata. 

– A netstat program használata. 

– Hálózati interfész konfigurációja, alapértelmezett átjáró beállítása. 

– Az ssh utasítás. 
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Csomag- és processzkezelés 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek a használt Linux rendszerben csomagokat 

telepíteni, frissíteni, törölni, valamint a telepített csomagok listáját megjeleníteni. Tudják to-

vábbá megnézni a futó processzeket, azok futását szükség esetén megszakítani. Az alábbi fel-

sorolás tartalmazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Csomagkezelés, csomagtípusok. 

– Debian csomagok telepítése, frissítése, törlése és kilistázása. 

– RPM csomagok telepítése, frissítése, törlése és kilistázása. 

– Processz hierarchia, a pstree utasítás. 

– Folyamatok listázása: ps és top utasítások használata. 

– Futó processz megszakítása. 

– Napló fájlok vizsgálata. 

 

Felhasználói fiókok kezelése 

A témakör célja, hogy a tanulók képesek legyenek parancssori eszközökkel csoporto-

kat és felhasználókat létrehozni, törölni, módosítani, az egyes felhasználókat csopor-

tokhoz hozzárendelni. Az alábbi felsorolás tartalmazza a témakör tanítása során fel-

dolgozandó tartalmakat: 

– Bejelentkezés rendszergazdaként: su és sudo utasítások használata. 

– A who és w utasítások. 

– Csoportok létrehozása, törlése, módosítása: groupadd, groupdel, groupmod uta-

sítások. 

– Az /etc/group fájl vizsgálata. 

– Felhasználói fiókok létrehozása, törlése, módosítása: useradd, userdel és 

usermod utasítások. 

– Felhasználói fiókok csoporthoz rendelése. 

 

Jogosultságok beállítása 

A témakör célja, hogy a tanulók legyenek képesek fájloknak és könyvtáraknak a tulaj-

donosának, csoportjának a meghatározására, azok megváltoztatására. Tudják az olva-

sási, írási és végrehajtási jogokat igény szerint beállítani. Az alábbi felsorolás tartal-

mazza a témakör tanítása során feldolgozandó tartalmakat: 

– Fájlok és könyvtárak tulajdonosának és csoportjának meghatározása. 

– Fájlok és könyvtárak tulajdonosának a megváltoztatása: a chown utasítás. 

– Fájl és könyvtárak jogosultságai, azok beállítása: a chmod utasítás. 

 

10. IRODAI SZOFTVEREK TANTÁRGY 31 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 52 481 02 Irodai informatikus mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 
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A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanulásának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek alapszintű irodai feladatokon 

túlmutató problémákat irodai (szövegszerkesztő, táblázatkezelő) szoftverek segítségével  meg-

oldani, valamint informatikai támogató munkatársként képesek legyenek az informatikai esz-

közöket felhasználó munkatársaikat támogatni leendő munkahelyükön. A tantárgy célja az Iro-

dai szoftverek gyakorlat tantárgyhoz kapcsolódó elméleti megalapozás. Ezzel elérhető, hogy 

egy másik irodai szoftvercsomagra való áttérés akadálymentesebb legyen a diák számára a ké-

sőbbiekben azáltal, hogy a lehetőségeket fogalmi szinten is ismeri. Az átadandó ismereteknek 

az életen át tartó tanulás megalapozását is segítenie kell. 

 

Témakörök 

 

Haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek 

A témakör a szövegszerkesztő program és a szöveges dokumentumok által kínált ha-

ladó szintű lehetőségek bemutatására szolgál az alábbi felsorolásnak megfelelő tarta-

lommal.  

Szövegszerkesztő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- szöveges dokumentum formátumok;  

Navigációs lehetőségek a szöveges dokumentumon belül: 

- keresési lehetőségek egy dokumentumon belül szöveg vagy formátum megadá-

sával; 

- dokumentumok különböző nézetei; 

- hivatkozások, könyvjelzők. 

Dokumentum haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások, szakaszok, többhasábos tördelések; 

- karakterekhez és bekezdésekhez kapcsolódó haladó szintű beállítások; 

- sablonok, stílusok, stíluskészletek; 

- többszintű felsorolások speciális beállítási lehetőségei; 

- élőfej, élőláb, vízjel, beépített és egyedi dokumentum-mezők lehetőségei; 

- speciális karakterek, szövegtörési pontok, automatikus javítás; 

- jelszóvédelem lehetőségei, alkalmazási területei. 

Nagyméretű dokumentumok kezelése: 

- fejezetek, szakaszok, címek, alcímek; 

- lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék; 

- tartalomjegyzék, ábrajegyzék, képjegyzék, számozások. 

Objektumok a szöveges dokumentumban: 

- képek, ábrák, alakzatok; 

- diagramok, szervezeti diagramok; 

- képletszerkesztő; 

- táblázatok haladó szintű formázása, táblázatokban használható képletek. 

Makrók: 

- makrórögzítés, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrókban használható programozási- és adatszerkezetek; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 
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Haladó szintű táblázatkezelési ismeretek 

A témakör a táblázatkezelő program lehetőségeinek és a táblázatok által kínált haladó 

szintű lehetőségek bemutatására szolgál az alábbi felsorolásnak megfelelő tartalom-

mal. 

Táblázatkezelő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- munkafüzet natív formátumai; 

- importálási lehetőségek más formátumú források felhasználásával;  

Navigációs lehetőségek a táblázaton belül: 

- keresés munkafüzetekben; 

- hivatkozások, könyvjelzők, név mezők. 

Táblázatok haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások; 

- sorok, oszlopok beszúrása, törlése, elrejtése, megjelenítése; 

- cellák haladó szintű formázása, cellák egyesítése; 

- feltételes formázások lehetőségei; 

- adatérvényesítési szabályok helye, szerepe, létrehozásának lehetőségei; 

- sablonok, stíluskészletek; 

- egyéni értékformátumok lehetőségei, szabályai; 

- élőfej, élőláb, vízjel; 

- munkafüzet tulajdonságainak használati lehetőségei, egyéni mezők használata; 

- munkalap és munkafüzet jelszavas védelmének lehetőségei, alkalmazási terüle-

tei. 

Képletek, függvények: 

- hivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) célszerű alkalmazása; 

- hivatkozás másik munkalapra, másik munkafüzetre; 

- név mező használata hivatkozásként képletekben; 

- összesítések, részösszegek létrehozási lehetőségei; 

- függvények, egymásba ágyazott függvények kezelése, szabályai. 

Szűrés, rendezés: 

- irányított szűrések készítésének lehetőségi, szabályai; 

- rendezés egy, illetve több oszlop tartalma szerint; 

- duplikátumok eltávolítási lehetőségei. 

Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok; 

Diagramok létrehozása, formázása 

- grafikonok és diagramok; 

- diagramstílusok; 

- diagramok tulajdonságai; 

- sor- és oszlopadatok alkalmazása. 

Makrók használata: 

- makrórögzítés, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrókban használható programozási- és adatszerkezetek; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 
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Irodai szoftverek integrált használata 

A témakör az irodai szoftverek integrált használati lehetőségeinek bemutatására szol-

gál. Példákat kell adni a szöveges dokumentumba ágyazott, csatolt táblázatok és diag-

ramok használatára. Ki kell emelni a csatolás és a beágyazás előnyeit valamint hátrá-

nyait, hogy a diákok az adott probléma megoldásához legcélszerűbb megoldást tudják 

választani. 

 

11. IRODAI SZOFTVEREK GYAKORLAT TANTÁRGY 124 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy az 52 481 02 Irodai informatikus mellék-

szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanulásának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek alapszintű irodai felada-

tokon túlmutató problémákat irodai (szövegszerkesztő, táblázatkezelő) szoftverek segítsé-

gével megoldani, valamint informatikai támogató munkatársként képesek legyenek az in-

formatikai eszközöket felhasználó munkatársaikat támogatni leendő munkahelyükön. A 

tantárgy célja továbbá, hogy az Irodai szoftverek tantárgy keretében megtanult elmélethez 

készségszintű gyakorlati tudás kapcsolódjon. Az egyes témakörök tanításánál elsődleges a 

munkahelyi feladatokhoz kapcsolódó, hétköznapi példákon keresztüli gyakorlás. 

 

Témakörök 

 

Haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek 

A témakör a szövegszerkesztő program lehetőségeinek és a szöveges dokumentumok 

által kínált haladó szintű lehetőségek használatára, begyakoroltatására szolgál az 

alábbi felsorolásnak megfelelő tartalommal. 

Szövegszerkesztő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- szöveges dokumentum létrehozása, natív és PDF formátumok kezelésének lehe-

tőségei;  

- a szövegszerkesztő program megjelenésének, a feladathoz igazodó eszközkész-

letek testreszabása.  

Navigációs lehetőségek a szöveges dokumentumon belül: 

- dokumentum egy részletének megkeresése, cserélése a tartalmazott szöveg vagy 

formátumbeállítása segítségével; 

- dokumentum nézetek célszerű használata; 

- hivatkozások, könyvjelzők létrehozása, alkalmazása. 

Dokumentum haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások módosítása, szakaszok kezelése, többhasábos tördelések; 

- karakterekhez és bekezdésekhez kapcsolódó haladó szintű beállítások; 

- formátummásolás, sablonok, stíluskészletek használata, azok módosítása; 

- többszintű felsorolások speciális beállítási lehetőségei; 

- stílusok alkalmazása, módosítása, létrehozása; 

- élőfej, élőláb, vízjel, beépített és egyedi dokumentum-mezők alkalmazása; 

- speciális karakterek, szövegtörési pontok beillesztése, automatikus javítás alkal-

mazása, beállításainak módosítása; 

- jelszóvédelem alkalmazása. 

Nagyméretű dokumentumok kezelése: 

- fejezetek, szakaszok, címek, alcímek kezelése; 
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- lábjegyzetek, végjegyzetek, irodalomjegyzék;  

- tartalomjegyzék, ábrajegyzék, képjegyzék készítése, számozások kezelése. 

Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok beillesztése, formázása; 

- diagramok, szervezeti diagramok beszúrása, formázása; 

- képletszerkesztő használata; 

- táblázatok beszúrása, haladó szintű formázása, táblázatokban használható kép-

letek alkalmazása. 

Nyomtatási lehetőségek: 

- dokumentum egészének illetve részeinek nyomtatása; 

- nyomtatás speciális beállításai (pl. többoldalas-, füzetnyomtatás). 

Makrók használata: 

- egyszerű makrók rögzítése, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

Haladó szintű táblázatkezelési ismeretek 

A témakör a táblázatkezelő program lehetőségeinek és a táblázatok által kínált haladó 

szintű lehetőségek használatára, begyakoroltatására szolgál az alábbi felsorolásnak 

megfelelő tartalommal. 

Táblázatkezelő program kezelőfelülete, fájlformátumok: 

- táblázat, munkafüzet, munkalap létrehozása, natív formátumok kezelésének le-

hetőségei, importálási lehetőségek más formátumú források felhasználásával;  

- a táblázatkezelő program megjelenésének, a feladathoz igazodó eszközkészletek 

testreszabása.  

Navigációs lehetőségek a táblázaton belül: 

- keresés munkafüzetekben; 

- hivatkozások, könyvjelzők, név mezők létrehozása, alkalmazása. 

Táblázatok haladó szintű formázása, kezelése:  

- oldalbeállítások módosítása; 

- sorok, oszlopok beszúrása, törlése, elrejtése, megjelenítése; 

- cellák haladó szintű formázása, cellák egyesítése; 

- feltételes formázások létrehozása; 

- adatérvényesítési szabályok létrehozása, kezelése; 

- formátummásolás, sablonok, stíluskészletek használata, azok módosítása; 

- egyéni értékformátumok alkalmazása, módosítása, létrehozása; 

- élőfej, élőláb, vízjel; 

- munkafüzet tulajdonságainak beállítása, egyéni mezők felvétele, használata; 

- munkalap és munkafüzet jelszavas védelmének beállítása, alkalmazása. 

Képletek, függvények: 

- hivatkozások (relatív, abszolút, vegyes) célszerű alkalmazása; 

- hivatkozás másik munkalapra, másik munkafüzetre; 

- név mező használata hivatkozásként képletekben; 

- összesítések, részösszegek használata; 

- függvények, egymásba ágyazott függvények célszerű alkalmazása. 

Szűrés, rendezés: 

- autoszűrők alkalmazása; 

- irányított szűrések; 

- rendezés egy, illetve több oszlop tartalma szerint; 

- duplikátumok eltávolítása. 
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Objektumok beillesztése: 

- képek, ábrák, alakzatok beillesztése, formázása; 

Diagramok létrehozása, formázása 

- grafikonok és diagramok létrehozása, formázása; 

- váltás diagramstílusok között; 

- diagramok tulajdonságainak módosítása, diagram elhelyezése; 

- váltás sor- és oszlopadatok között. 

Nyomtatási lehetőségek: 

- dokumentum egészének illetve részeinek nyomtatása; 

- nyomtatás speciális beállításai (pl. nyomtatási terület, cellarácsokkal, ismétlődő 

sorok/oszlopok, sor-, oszlopazonosítók). 

Makrók használata: 

- egyszerű makrók rögzítése, billentyűparancs hozzárendelése; 

- makrók, makrókhoz kapcsolódó utasításkód szerkesztése, módosítása; 

- makrók biztonságos kezelése, makrók engedélyezése, tiltása. 

 

Irodai szoftverek integrált használata 

A témakör az irodai szoftverek integrált használatának begyakoroltatására szolgál. A 

rendelkezésre álló időkeretben projektfeladatok segítségével kell szöveges dokumen-

tumokban alkalmazott beágyazott, illetve csatolt táblázatok, diagramok használatát 

gyakoroltatni. A projektfeladat minden esetben nagyméretű, fejezetekre bontott, táb-

lázatokat és diagramokat tartalmazó dokumentum elkészítése legyen, ahol a szöveg-

szerkesztésben és a táblázatkezelésben megtanult haladó ismeretekből a lehető legtöbb 

elemet használni kell. 

 

Érettségi felkészülés 

A témakör tanításának célja felkészülés az Informatikai ismeretek szakmai érettségi 

vizsgára. 

12. FOGLALKOZTATÁS II. TANTÁRGY 15 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavál-

laláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

Témakörök 

 

Munkajogi alapismeretek 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, 

munkaszerződés-módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, mun-

kavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vét-

kesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték) 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munka-

szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, munkaidő, pihe-

nőidők, szabadság 
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Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közal-

kalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói munka-

viszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszö-

vetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka. 

 

Munkaviszony létesítése 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és határo-

zatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, elállás sza-

bályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó 

dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 

járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosított-

ként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 

mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 

önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím és 

fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban 

történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbá-

zisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoz-

tatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

Munkanélküliség 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő nyil-

vántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritéri-

umai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyil-

vántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munka-

közvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskere-

sési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkoztatás célcsoportja, közfoglalkoztatás 

főbb szabályai 
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Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) szervezetrendszerének fel-

építése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a kormányhivatal, a járási hivatal felada-

tai).   

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás támogatása, 

foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatá-

sok). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, me-

zőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszün-

tetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és pá-

lyatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

13. FOGLALKOZTATÁS I. TANTÁRGY 62 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a fő szakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinter-

jún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 

bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitöl-

teni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani rendsze-

rezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan 

a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg 

az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 

alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az is-

mertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafej-

lesztés. 

 

Témakörök 

 

Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 

begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 

okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 

adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai ál-

lásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen hasz-

nálva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló képes 

legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, il-

letve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegen nyelvi 

magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 
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Nyelvtani rendszerezés 2 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód, 

illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) haszná-

latát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szak-

mai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos 

ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehe-

tőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdé-

sekre a választ kihasználva a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kér-

désfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy mun-

kahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdé-

seket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötősza-

vak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába 

jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 

tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

Nyelvi készségfejlesztés 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése fone-

tikai készségfejlesztéssel kiegészítve)  

A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi alapszókincs-

hez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív nyelvtanulási ké-

pességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör 

szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv 

struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a 

diák koherensen lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétle-

nül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik 

az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának 

képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifeje-

zése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi 

társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 

során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 
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Munkavállalói szókincs 

A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után 

lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon bemutatkozni kifejezetten 

szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. 

Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai ön-

életrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szak-

mai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörül-

ményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyak-

ran használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és 

fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri 

leírását lefordítsa és értelmezze 

14. GAZDASÁGI ISMERETEK TANTÁRGY 140 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló megismerje és értse a közgazdasági alapfogalmakat, tisztában legyen mikro,- és makro 

környezeti alapfogalmak tartalmával. Fontos cél és feladat, hogy a gazdasági informatikus el-

méleti tudása részegységeiben és mélységében megfeleljen a szakma gyakorlásához. Ennek a 

tantárgynak az a konkrét célja, hogy a gazdasági informatikust felkészítsük a komplex gazda-

sági tudás elsajátítására, mely tudás elegendő és megfelelő ahhoz, hogy a tanuló munkavállaló-

ként a gazdasági feladatokat szakszerűen elvégezze és tevékenységéhez legyen képes a megfe-

lelő informatikai eszközöket kiválasztani és alkalmazni. 

 

Témakörök 

 

Közgazdaságtan 

A témakör oktatásának célja, hogy elméleti alapot nyújtson a kapcsolódó tudomány-

területek ismeretanyagának elsajátításhoz, a gazdasági gondolkodásmód fejlesztésé-

hez. További cél, lehetőséget biztosítani a képzésben résztvevők számára a nemzet-

gazdasági összfolyamatok, a jövedelmek áramlásának, a nemzetközi kapcsolatok ösz-

szefüggéseinek, valamint az e folyamatokat irányító, koordináló szervezetek munká-

jának megismerésére. E témakör keretében elsajátított ismeretanyag birtokában tudják 

megérteni a tanulók a mindenkori gazdaságpolitika által kitűzött célokat és alkalma-

zott eszközöket, melyek a mikrogazdaság szereplőinek tevékenységi kereteit megha-

tározzák. 

Mikroökonómia: 

– Bevezetés a közgazdaságtanba 

– A fogyasztói magatartás és a kereslet 

– A vállalati és a termelői magtartás 

– A vállalat kínálata és a piac jellege 

– A termelési tényezők piaca 
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– A vállalatok nemzetközi kapcsolata 

– Az állam szerepe a gazdaságban 

Makroökonómia: 

– A makroökonómia alapösszefüggései 

– A makrogazdaság árupiaca és pénzpiaca 

– A makrogazdasági kínálat alakulása, makrogazdasági egyensúly 

– Munkanélküliség, munkapiaci egyensúlytalanság 

– Infláció 

– A gazdaságpolitika alapjai, az állam szerepe a gazdaságban 

– A nyitott gazdaság és a gazdaságpolitika összefüggései 

 

Vállalatgazdaságtan 

A vállalati irányítás legfontosabb feladata a jövőre vonatkozó elképzelések felvázolása 

és az azok megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatala. A jövő tudatos alakí-

tása tervek kidolgozásával és azok végrehajtásával történhet. A tervezés tehát a jövőbe 

irányuló tevékenység, amely azonban nem nélkülözheti a múlt ismeretét és a cselek-

vést befolyásoló, korlátozó aktuális feltételek feltárását sem. Versenykörnyezetben 

emellett a piaci szereplők várható akcióival, lépéseivel is számolni kell, ami stratégiai 

megközelítést igényel. A témakör elméletére egy gyakorlati témakör épül a következő 

tantárgyi keretben, mely az üzleti tervezéssel kapcsolatos képességek fejlesztését cé-

lozza. 

A vállalati tervezés alapkérdései (tervezési célok és módszerek).  

Stratégiai tervezés, stratégiai menedzsment (a stratégiai tervezés folyamata, az elem-

zés módszerei) 

A vállalat marketing stratégiája 

Üzleti tervezés célja, tervkészítés (az üzleti terv felépítése, tartalmi elemei) 

Vállalati döntések (a vállalati döntéshozatal folyamata, kockázatelemzés, válságme-

nedzsment)  

 

Statisztika 

A témakör oktatásának célja, hogy alapvető ismereteket biztosítson a statisztika foga-

lomrendszeréről, a leggyakrabban használt statisztikai feldolgozási eszközökről, a fel-

dolgozás elemzési módszerekről, a képi megjelenítési módokról, az adatszolgáltatási 

lehetőségekről. Cél fejleszteni a tanulók számarány érzékét és felkelteni az érdeklődé-

süket az összefüggések feltárásával és következtetések levonásával. A tantárgy célja 

megismertetni a statisztika szerepét és igen széles körben történő felhasználási lehető-

ségét. 

Az általános statisztikai ismeretekre építve cél az üzleti statisztika témakörből a gaz-

dasági folyamatok számbevétele és elemzése ismeretek tanítása. 

A statisztika alapkérdései. Az információsűrítés egyszerűbb módszerei 
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Viszonyszámok 

Az információsűrítés módszerei mennyiségi sorok esetén 

Az információsűrítés további módszerei mennyiségi ismérvek esetén 

Összetett sokaság összehasonlítása standardizálással 

Ismérvek közötti kapcsolatok elemzése 

Idősorok elemzése 

Az információszerzés statisztikai alapjai (adatfelvétel tervezése, kérdőív tervezése, 

statisztikai megfigyelések, mintavétel, becslés) 

Üzleti statisztika alapjai (tárgya, feladata, módszerei, alapfogalmai)  

A gazdasági folyamatok statisztikai számbavétele (mérés, elszámolás) 

A gazdasági folyamatok statisztikai elemzése (ár-, és volumenváltozások, termelői és 

fogyasztói árindexek, területi indexek.  

 

Számvitel 

A témakör oktatásának célja, hogy a tanuló ismerje meg a számviteli törvény alapvető 

előírásait, a bizonylatok szabályos kezelését.  Tudja a vállalati vagyon részeit, a ki-

emelt gazdasági események könyvelési tételeit.  Képes legyen a könyvviteli számlák 

adatainak elemzésére. 

A számviteli törvény 

A számviteli törvény alanyai és hatálya 

A számviteli törvény fő előírásai 

Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség 

Könyvvitel fogalma, fajtái, feladata 

A nyilvánosságra hozatal és közzétételi kötelezettség, könyvvizsgálat 

Számviteli bizonylatok fogalma, fajtái, kitöltési előírások, megőrzési kötelezettség 

Bizonylati elv, bizonylati fegyelem 

A vagyon (vállalkozói vagyon) 

A vagyon fogalma, részei 

Az eszközök és források fogalma, részei, egyes vagyonelemek rövid tartalma a szám-

viteli törvény szerint 

A vagyonelemek számbavétele 

A leltár fogalma, fajtái, felépítése 

A könyvviteli mérleg fogalma, fajtái 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének felépítése, mérlegegyezőség elve 

Analitikus és főkönyvi elszámolások 

Gazdasági esemény fogalma, fajtái, hatása a mérlegre 

Könyvelési tétel szerkesztése 



325 

 

A könyvviteli számla fogalma, alapvető típusai, tartalma 

A költségek fogalma, csoportjai, számlái 

A számlakeret fogalma, felépítése, főbb összefüggése 

Analitikus és főkönyvi nyilvántartások fogalma, összefüggéseik 

Analitikus nyilvántartások vezetése 

Idősoros és számlasoros könyvelés 

A tárgyi eszközök fogalma, fajtái, nyilvántartásukra szolgáló számlák 

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos alapesemények, beruházás elszámolás 

Értékcsökkenés, értékcsökkenési leírás számítása 

Anyagvásárlás és felhasználás elszámolása 

Az anyagok nyilvántartása 

A bérköltség és a bért terhelő adók és járulékok elszámolása 

A munkavállalót terhelő levonások elszámolása, bérek kifizetése 

Saját termelésű készletek raktározása és elszámolása 

Termékértékesítéssel kapcsolatos elszámolások  

 

Pénzügyi ismeretek 

A pénzügyi alapismeretek elmélet témakör oktatásának célja, hogy a tanuló ismerje 

meg a pénzügyi alapfogalmakon túl a bankrendszert, a pénzügypiacot és a hitelezés 

eljárásokat. Fontos továbbá, hogy értse a hitelezési eljárásokat, ismerje a fizetési mó-

dokat. A témakör oktatása hivatott elősegíteni a tanulók vállalkozás és a magánszféra 

területéhez kapcsolódó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ismereteket. 

Célja továbbá az is a témakör oktatásának, hogy a tanuló meg tudja különböztetni az 

egyes adónemeket, továbbá, hogy képes legyen elkészíteni az egyes adókhoz a szük-

séges nyilvántartásokat. 

 

Pénzügyi és banki alapismeretek 

– A pénz fogalma, funkciói 

– Gazdaságpolitika és pénzügypolitika fogalma 

– A pénzügypolitika eszközei 

– Jegybank és monetáris szabályozás 

– Pénzügyi intézményrendszer, a mai magyar bankrendszer 

– Pénzügyi szolgáltatások 

– Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, forrásszerzés a 

jegybanktól és a bankközi piacokon) 

– Aktív bankügyletek (hitelezés, váltóelszámolás, lízing, faktorálás) 

– A pénz időértéke: jelenérték, jövőérték számítás 
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– Kamatok számítása 

– Likviditás, jövedelmezőség, likviditási mutatók 

Pénzforgalmi ismeretek 

– A pénzforgalom általános szabályai (bankszámla-szerződés, bankszámlák fajtái, 

bankszámla kivonat) 

– Fizetési megbízások lebonyolítása, a fizetési művelet során alkalmazható fize-

tési módok 

– Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a gazdálkodó szervezeteknél 

– Házipénztár működése, pénzkezelési szabályzat, bizonylatai: bevételi/kiadási bi-

zonylatok 

– Nemzetközi pénzügyi rendszer és a nemzetközi pénzforgalom 

– Valuta, deviza, árfolyam 

– Értékpapírok csoportosítása, jellemzők. 

Adózási alapismeretek 

– Az államháztartás rendszere, alrendszerei 

– A gazdálkodási tevékenység alapelvei 

– Adójogi alapfogalmak (adó fogalma, főbb adófajták) 

– Adóalanyok, adó jogszabályok hatálya 

– Adóhatóságok 

– Kiemelt adónemek 

– Helyi adófajták (fogalma, típusa, adók alanyai és a helyi adók hatálya) 

 

Marketing alapok 

A marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat 

az ismereteket, amelyek segítségével a tanulók képesek a marketing gazdasági szere-

pének, helyzetének meghatározására. Ismertesse meg a tanulókkal a marketing felada-

tait, eszközeit, helyét és célját a vállalkozás piaci működése során. Tudatosítsa a tanu-

lókban a marketing szerepét. A tanulók ismerjék meg a marketing jelentőségét, törté-

neti kialakulását, a marketing lényegét, eszközeit. 

Marketing fogalma, meghatározások 

Marketing fejlődése, szakaszok, jellemző tendenciák napjainkban 

Marketing alapelvek, törvényszerűségek 

Marketing mix elemei, jellemzők 

Marketing menedzsment 

Piacszegmentáció, célcsoportképzés 

Pozicionálás, versenyszabályozás 

Piackutatás fajtái, módszerei  

 



327 

 

15. GAZDASÁGI ISMERETEK GYAKORLAT TANTÁRGY 141 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A gazdasági ismeretek tantárgy tanításának konkrét célja, hogy a gazdasági témakörök elméleti 

tanulása mellett az adott témakörben gyakorlatra is felkészítse az intézmény a tanulókat, hogy 

azok megfelelő képességek birtokában kezdhessék el az utolsó modul tudásanyagának elsajátí-

tását. Cél továbbá, hogy a tanuló a gazdasági feladatokat (problémákat) szakszerűen tudja el-

végezni és az egyes tevékenységekhez legyen képes a megfelelő informatikai eszközöket kivá-

lasztani és alkalmazni. 

 

Témakörök 

 

Vállalatgazdaságtan gyakorlat 

A tanulók a vállalati gazdaságtan elméleti témakör keretében megtanulták az üzleti 

terv felépítését és részegységeit. E témakör keretében meg kell tanítani és be kell gya-

korolni az üzleti terv elkészítését. 

Az üzleti terv készítésének folyamata  

Az üzleti terv kidolgozása, részei  

Az üzleti terv bevezetője 

A vállalat bemutatása 

A vállalat makro-környezetének bemutatása 

A vállalat szervezeti felépítése 

A vállalat tevékenysége 

A vállalat piaci környezete 

Termelés-technológiai terv 

Marketing terv 

Pénzügyi terv  

 

Statisztika gyakorlat 

Az általános és üzleti statisztika elméleti témakörhöz kapcsolódóan szükséges a kü-

lönböző probléma megoldó feladatok gyakorlása. Cél, hogy a tanulók az elméleti tu-

dásukat alkalmazni tudják, hogy a feladatmegoldó képességük fejlődjön. 

Az alábbi témakörökre vonatkozó gyakorlatokat szükséges tervezni: 

– Az információsűrítés egyszerűbb eszközei (sorok, táblák, grafikus ábrázolás) 

– Viszonyszámok (időbeli, térbeli, megoszlási, koordinációs, intenzitási) 

– Az információsűrítés módszerei mennyiségi ismérvek esetén  

– Számított középértékek: számtani, harmonikus, mértani 
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– Helyzeti középértékek: módusz, medián 

– A szóródás jellemzése  

– Standardizálás, különbségképzés, indexszámítás (érték-volumen és árindex) 

– Idősorok elemzésének egyszerűbb módszerei (átlagok, átlagos változások) 

– Trendszámítás 

– Idősorokból végzett előrejelzések 

– A gazdasági folyamatok statisztikai elemzése: ár- és volumenváltozások a gaz-

daságban, termelői és fogyasztói árindexek  

– Információszerzés statisztikai alapjai 

– Adatfelvétel tervezése és szervezése 

– Kérdőív tervezése és feldolgozása 

– Mintavétel és becslés  

 

Számvitel gyakorlat 

A számvitel gyakorlat témakör tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék és be-

gyakorolják az analitikus és főkönyvi elszámolás teendőit, ismerjék a gazdasági ese-

mények könyvelés-előkészítő, könyvelési és elszámolási teendőit, az alapbizonylato-

kat, nyilvántartásokat és a zárási feladatokat.  

Gazdasági események fajtái, csoportosítása  

Könyvelési tétel szerkesztése 

A könyvviteli számla alapvető típusai, tartalma 

A költségek csoportjai, számlái 

A számlakeret felépítése, főbb összefüggése 

Analitikus és főkönyvi nyilvántartások összefüggései 

Analitikus nyilvántartások vezetése 

Idősoros és számlasoros könyvelés 

A tárgyi eszközök fajtái, nyilvántartásukra szolgáló számlák 

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos alapesemények, beruházás elszámolás 

Értékcsökkenés, értékcsökkenési leírás számítása 

Anyagvásárlás és felhasználás elszámolása 

Az anyagok nyilvántartása 

A bérköltség és a bért terhelő adók és járulékok elszámolása 

A munkavállalót terhelő levonások elszámolása, bérek kifizetése 

Főkönyvi kivonat készítése 

Zárási feladatok 
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16.  INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANTÁRGY 108 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók/hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek e tárgy-

körben. Megismerjék az információrendszerek tervezésével, szervezésével kapcsolatos alapfo-

galmakat, a fejlesztés általános életciklusát, a fejlesztési módszereket, módszertanokat és a fej-

lesztést segítő eszközöket CASE eszközök és dokumentációkat. A tantárgy célja bemutatni a 

különböző célú információ rendszereket, azok alkalmazását és üzemeltetési gyakorlatát. Ösz-

szességében olyan szemléletet kívánunk kialakítani, melyben a diák a vállalkozások, intézmé-

nyek reálfolyamatai mellett jól látja az információs folyamatokat, azok rendszerét, a rövid és 

hosszú távú célokkal összefüggő információs igények változásait és a módosítások rendszerbe 

illesztését. 

A tantárgy tanításának további célja, hogy a tanuló megismerje a projekttervezés és a projekt-

menedzsment elméleti alapjait, a fázisokat és az egyes feladatok elvégzéséhez kapcsolódó mo-

dellezési technikákat. Cél, hogy a gazdasági informatikus professzionális módon tudjon dol-

gozni projektben (elsősorban információrendszer fejlesztő projektben), használva ahhoz meg-

felelő informatikai célszoftvert. Ennek gyakorlatát és több esettanulmány feldolgozását (kis 

csoportokban), továbbá egy projektdokumentáció elektronikus formában történő elkészítését a 

„Projektmenedzsment gyakorlat” tantárgy keretében kell megvalósítani. 

 

Témakörök 

 

Információs rendszerek fejlesztése 

Alapfogalmak, definíciók 

– A rendszer, gazdasági rendszer  

– Információ rendszer (IR) fogalma, csoportosítása, alkotóelemei 

– Szervezet, szervezeti ismeretek (szervezet fogalma, alkotó elemei, szervezeti 

alapformák, strukturális jellemzőik) 

Az Információ rendszerek legjellemzőbb típusai 

– Integrált vállalati információ rendszerek 

– Vezetői információ rendszerek 

– Számviteli információ rendszerek 

Az információ rendszerek tervezése, szervezése 

Standard életciklus, az életciklus fő szakaszai, feladatai 

– Probléma definiálása 

– Helyzetfelmérés, elemzés (technikák, módszerek) 

– Tervezés, létrehozás (fejlesztés), tesztelés, átvétel 

– Rendszer bevezetése, értékelése 
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– Üzemeltetetés, karbantartás 

A rendszer dokumentálása 

– Rendszerfejlesztés során készülő dokumentációk 

– A rendszer üzemeltetésével kapcsolatos dokumentációk  

 

IR fejlesztési módszerek 

Az információ rendszerek fejlesztésének módszerei és eszközei 

Rendszerfejlesztési módszertanok 

– Fejlesztési módszertan fogalma 

– Módszertanok fejlődése 

– Strukturált módszertanok és azok sajátosságai,  

– Objektumorientált módszertanok 

– Elemzés és tervezés egy választott módszertan keretében 

Eszközök, technológiák 

– CASE eszközök fogalma 

– CASE csoportosítása 

– CASE általános felépítése  

 

Szakmai jog 

A témakör tanításának célja, hogy a képzésben résztvevők a megismert legfontosabb 

jogi alapfogalmak után néhány speciális – a szakmával összefüggő – jogszabályt is-

merjenek meg. Cél, hogy a jogi ismeretek birtokában képesek legyenek a munkájuk 

során a felmerülő jogi problémák felismerésére és a megfelelő szakemberrel történő 

kommunikációra. 

Az érvényes szerződés alaki és tartalmi követelményei 

– Egyes szerződéstípusok (adásvétel, csere, vállalkozás, megbízás, bizomány, bér-

let) főbb tartalmi elemei, összehasonlításuk 

A szerződéseket biztosító mellékkötelezettségek (bankgarancia, zálogjog, kezesség, 

óvadék) 

– Engedményezés, kötelezettségátvállalás 

A kártérítés jogi szabályai, a felelősség módja, a kártérítés mértéke 

– Jogalap nélküli gazdagodás 

Szerzői jogi védelem általános szabályai 

– Szerzői jog két nagy csoportja (Jogátruházás, felhasználási szerződés) 

– Munkaviszonyban alkotott mű 

– A szerzői jogok megsértésének következményei 

Szoftverjog 
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– Szoftverre vonatkozó szerzői jogi szabályozás 

– Szoftvereke szabad felhasználása 

– Szoftverszerződések, jogdíjak  

 

Vezetés és szervezés 

Vezetés 

– Vezetés definíciója, vezető és menedzser összehasonlítása.  

– Vezetői munka: rendszer- alkotás, működtetés, karbantartás.  

– Vezetői tevékenység során mely tényezőkre kell fokozattan figyelni, melyek 

azok, amit fejleszthetők?  

– Henry Minzberg: vezetői szerepek.  

– Vezetői szintek, formális és informális vezetés.  

– Vezetés és környezete: külső-, belső környezet. Feladat, hatáskör, felelősség.  

– Vezetői iskolák, irányzatok. Vezetői funkciók (legalább Fayol féle felosztás).  

– Vezetési stratégiák.  

Döntéselmélet  

– Döntéselmélet definíció, probléma, döntéshozatal összetevői, döntés lépései.  

– Döntési segédeszközök: döntési fa, döntési mátrix.  

– Döntési típusok. Egyéni és csoportos döntés.  

Vezetéspszichológia: 

– Magatartást befolyásoló tényezők, személyes vezetés.  

– Motiváció, motivációs elméletek: Maslow, Herzberg, Porter és Lawler. Folya-

matelméletek: Vroom, Locke. 

Szervezés:  

– Szervezés fogalma, történeti áttekintés. Szervezés lépései.  

 

Projektmenedzsment alapok 

Projektmenedzsment alapok: 

– A projekt fogalma, projektek csoportosítása 

– Projektben érdekelt szereplők (stakeholderek) 

– Projekt szervezeti formák 

– Projektmenedzsment funkció 

– Projektmenedzsment területei 

– Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) 

A projekt elemzés és tervezés módszertana: 

Elemzés 
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– Műhelymunka 

– Ötletroham 

– Probléma-elemzés (problémafa) 

– Célok meghatározása (célfa) 

– SWOT-analízis 

– Kockázat elemzés, kockázat számítás 

Tervezés 

– Logikai keretmátrix (LFA) 

– A projekt ütemezése (Gantt-diagram, CPM, MPM, NOA hálótervezési techni-

kák), tartalékidő számítása, WBS, mérföldkő, kritikus út 

– Költségek becslése, becslési technikák (arányos, parametrikus, lentől felfelé 

becslés) 

Projektdokumentáció: 

Projektdefiniálás dokumentumai 

– Megvalósíthatósági tanulmány 

– Cselekvési- és ütemterv 

– SWOT analízis 

– Logikai keretmátrix  

Projekttervezés dokumentumai 

– Projektalapító okirat 

– Kommunikációs stratégia, Kommunikációs terv 

– Tevékenységfelelős mátrix 

– Stakeholder-elemzés 

– Kockázatelemzés 

Projektirányítás (végrehajtás) dokumentumai 

– Feladatok meghatározása, Feladatkijelölés, Feladatkijelölő adatlap 

– Problémakezelés, Problémanapló 

– Helyzetjelentés (Monitoring-jelentés) 

– Projektzárás és értékelés dokumentumai 

– Projektzáró jelentés  

 

17. SZAKMAI ANGOL NYELV TANTÁRGY 46 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 
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A tantárgy tanításának célja 

A nyelvtanítás célja, hogy a meglévő angol nyelvtudásra építve, a szakmai angol nyelvi tudást 

fejlesszük tovább annak érdekében, hogy a tanuló – minimálisan - jusson el a szakmai angol 

nyelvi kommunikáció emelt szintjére. Két éven keresztül tanulják a szakmai angol nyelvet, 

mely tanulás koncentráljon a szakmai szókincs bővítésére, írott szakmai szövegértésre és az 

alapszintű írásbeli és szóbeli szakmai kommunikáció fejlesztésére. 

 

Témakörök 

 

Szakmai angol nyelv 

Tíz releváns informatikai témakör feldolgozása (Javasolt: hálózatok, internet, adatbiz-

tonság, adatvédelem, adatbázisok, adattárházak, WEB marketing, programnyelvek, in-

formációs rendszerek, CASE eszközök) 

Öt gazdasági témakör feldolgozása (Javasolt: Üzleti terv, vállalkozás, szerződés, sta-

tisztikai felmérés, adatfeldolgozás, elemzés, éves vállalati elszámolás, marketing is-

meretek) 

A releváns szakmai témakörökkel kapcsolatban: 

– Szógyűjtemények készítése 

– A szavak gyakoroltatása 

– Rövid cikkek fordítása. 

– Szakcikkek feldolgozása, abból rövid ismertető készítése. 

Bemutatók készítése angol nyelven és annak szóbeli előadása 

18.  PROJEKTMENEDZSMENT GYAKORLAT TANTÁRGY 140 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Cél, hogy a tanuló az Információs rendszerek tantárgy keretében megtanult menedzsment is-

mereteket és módszertani tudást alkalmazza, és a gyakorolja a számítógéppel támogatott pro-

jekttervezést, folyamatkövetést, irányítást és értékelést. 

 

Témakörök 

 

Projektirányítási program és használata 

A projektirányítási rendszerek fő funkciói 

– A tevékenységek és kapcsolatok 

– WBS szerkezet létrehozása 

– Kritikus út hozzárendelése 

– Erőforrások hozzárendelése 

– Költségek megadása, hozzárendelése 

– Alapterv rögzítése, nyomon követés, projekt frissítése 
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– Projektdokumentáció 

– Lekérdezések 

Esettanulmányok megoldása 

– Egy egyszerű feladat megtervezése, megoldása és dokumentálása a választott 

szoftver segítségével 

– Egy szoftver beszerzés/adaptálás/fejlesztés projekt (mint speciális informatikai 

projekt megtervezése és megoldása a választott projektmenedzsment rendszerrel. 

– A projektek minőségbiztosítása 

 

Esettanulmányok 

Esettanulmányok megoldása 

– Egy egyszerű feladat megtervezése, megoldása és dokumentálása a választott 

szoftver segítségével. 

– Egy szoftver beszerzés/adaptálás/fejlesztés projekt (mint speciális informatikai 

projekt megtervezése és megoldása a választott projektmenedzsment rendszerrel. 

 

19.  IR GYAKORLAT TANTÁRGY 78 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók az informatikai rendszerek fejlesztése, a vállalati 

tervezés tantárgyakban tanult ismeretekre alapozva komplex feladatok megoldásával szerezze-

nek gyakorlati jártasságot. 

További cél, hogy megismerjenek és elemezzenek olyan konkrét, működő informatikai rend-

szert, mely egy-egy a nagy vállalatoknál működik és segíti a napi elemző munkát és a vezetői 

döntések előkészítését. 

 

Témakörök 

 

Esettanulmány IR fejlesztésre 

Információs rendszerek fejlesztése a gyakorlatban (elemzés és tervezés) 

Eszközök és módszerek alkalmazása a rendszerfejlesztésben (CASE eszközök) 

Információs rendszerek tesztelése és üzemeltetése a gyakorlatban 

Informatikai rendszerek/szoftverek adaptálása, üzemeltetése 

 

Komplex IR bemutatása 

Egy komplex vállalkozási/vállalatirányítási/gazdasági informatikai rendszer megis-

merése, elemzése 
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A komplex rendszer alrendszereinek, működésének (kapcsolatok, összefüggések) gya-

korlati áttekintése egy vállalati szakember irányításával. 

Az informatikai rendszerek minőségbiztosítása 

 

20.  IT ALKALMAZÁSI GYAKORLAT TANTÁRGY 169 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy mindazt a tudást, melyet a tanulók megszereztek a gazdasági, menedzs-

ment és informatika tantárgyak tanulásával és gyakorlásával szintetizáljuk és továbbfejlesszük. 

A cél az, hogy olyan problémamegoldó alkalmazási képességeket fejlesszük, melyek szakma-

specifikusak, a gazdasági informatikus munkakörben hasznosíthatók. 

 

Témakörök 

 

Statisztikai információs rendszerek 

A témakör célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék meg a hazai és európai adat-

forrásokat, az adatgyűjtéssel, feldolgozással, elemzéssel és adatszolgáltatással kapcso-

latos módszereket, eszközöket, a hagyományos és elektronikus könyvtárban való te-

matikus adatkeresést. A képzésben résztvevők gyakorolják a tematikus keresést, cso-

portonként minimum két-két feladat elvégzése (tervezéstől az előadásig, prezentáció 

vagy a jelentés elkészítéséig). 

A tanuló tematikusan kutat egy adott témával kapcsolatban, adatokkal kapcsolatban.  

A megismert módszerek és eszközök birtokában a különböző forrásokból származó 

adatokat szakszerűen dolgozza fel és nyújt azzal kapcsolatban információkat szóban 

(előadás) és írásban (elemző jelentés).  

Képes adott témában megszerzett ismereteinek megújítására; ismeri azokat a nyomta-

tott és elektronikus forrásokat, ahol mindig a legújabb releváns információk találhatók. 

Adatbázis gyakorlat 

Az adatbázis-kezelés és tervezés témakör elvégzése után a hallgatónak tudnia kell egy 

több táblás adatbázist tervezni, készíteni, táblával és lekérdezésekkel. Tudnia kell a 

mezők típusai, tulajdonságait beállítani. Képes kell, legyen különböző szűrési, rende-

zési, megjelenítési feladatokat megoldani.  

Ismernie kell az SQL nyelv elemeit és parancsait és a képesek a szabvány SQL nyelv 

használatára, lekérdezések elkészítésére 

Kiemelt feladat, hogy a tanulók esettanulmányok, problémaleírások alapján végezze-

nek el összetett feladatokat a megfelelő eszköz kiválasztásával és alkalmazásával. 

A tanulók 3-4 fős csoportokban projektet terveznek és valósítanak meg, melynek célja 

egy konkrét probléma megoldása (feladat elvégzése). 
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A probléma megoldás komplex: magába foglalja az adatbázis tervezési folyamatot, az 

adatbázis létrehozását és az abból való lekérdezést, továbbá az eredmény bemutatását 

is. A feladat másik típusa a meglévő – sok adatot tartalmazó - adatbázisból való ösz-

szetett lekérdezés. Ebben a feladatban elsősorban a lekérdezést kell tervezni, megva-

lósítani és az eredményeket bemutatni. 

A feladatot a tanulók önállóan tervezik, oldják meg és dokumentálják. 

A feladat-megoldási folyamatot és az eredményeket csoporttársaiknak és a tanárnak 

prezentálják és szóban is bemutatják. 

 

Problémamegoldás táblázatkezelővel 

A témakör tanításának célja, hogy a tanuló megismerje valamely táblázatkezelő spe-

ciális funkcióit, továbbá annak integrált használatát más programokkal abból a célból, 

hogy konkrét elemző feladatok (statisztikai, gazdasági elemzés) problémák megoldá-

sához alkalmazni tudja azt. 

Kiemelt cél, hogy a tanulók képesek legyenek megválasztani, alkalmazni és integrálni 

több informatikai céleszközt az információk megszerzésére, értékelésére és célirányos 

felhasználására, összetett feladatok megoldására. 

Táblázatkezelési feladat (számított adatok előállítása beépített és saját függvények és 

képletek alapján, diagramkészítés többféle szempont alapján, formázások) 

Nagy táblázatok és diagramok előkészítése nyomtatáshoz (oldalbeállítás, keretezés, 

címek elhelyezése, élőfej-élőláb, oszlop-sorfejek stb.), illetve táblázatok, diagramok 

elkészítése export-importhoz 

Adatok szűrése, rendezése (irányított szűrő, több szempontú rendezés) 

Több munkalap összekapcsolása   

Statisztikai elemzések, feladatok, esettanulmányok megoldása különböző kiemelt té-

makörökben, mint 

– demográfiai adatok statisztikai vizsgálata 

– kultúra, oktatás információinak statisztikai elemzése 

– a nemzetgazdaságra vonatkozó adatok statisztikai elemzése 

– életkörülmények, életmód elemzése 

 

Szakmai kommunikáció 

A témakör célja, hogy a diákok az eddigi felkészültségre alapozottan professzionális 

képességet szerezzenek a prezentációk készítésével (írásbeli kommunikáció) és a kü-

lönböző témakörök szóbeli előadásával (szóbeli szakmai kommunikáció) kapcsolat-

ban. Ezek a képességek elengedhetetlenek a szakdolgozat-védésnél és a munkavég-

zésben egyaránt. 

A szóbeli kommunikáció retorikai és szakmai követelményei 

Beszédtechnikai gyakorlatok, előadási stílusok 

Prezentációs mesterkurzus (a PowerPoint integrált alkalmazása, a Prezi.com szoftver 

mesterszintű használata) 
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A záródolgozat bemutatásához és a védéshez vizsgamunka készítése 

Gazdasági adatok prezentálása (táblázatkezelővel késztett diagramok, táblázatok beil-

lesztése a prezentációba és a szakdolgozatba). 

21. SZÁMVITELI IR GYAKORLAT TANTÁRGY 62 ÓRA 

9-13. évfolyamon megszervezett képzés, a tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a számviteli ismeretek és könyvvezetési, nyilvántartási, el-

számolási gyakorlatra építve a tanulók megismerjenek olyan informatikai eszközöket, melyek 

segítenek a feladataik elvégzésében. Cél az is, hogy a tanulók jártasságot szerezhetnek a köny-

velésre, számviteli munkára fejlesztett célrendszerek használatában. 

 

Témakörök 

Számviteli IR 

A számviteli alrendszer felépítése, a rendszer jellemzői 

A program installálása 

Főmenü, almenük, Help 

A feldolgozás indítása, adatbázis feltöltés (Törzsadatokkal) 

A használt szoftver (pl. Cobra Conto, Kulcs-Soft könyvelő program) funkcióinak ki-

próbálása 

 

Könyvelés programmal 

A tanult könyvviteli program segítségével gazdasági műveletek könyvelése (bérszám-

fejtés, bérfeladás, számlákkal kapcsolatos események rögzítése felvitele, stb.)  

Az egyes modulok használata (tárgyi eszköz nyilvántartó, számlakészítő, stb.) 

A program segítségével archivál, az adatállományból elemzést végez, nyomtatott 

outputokat állít elő, adatokat szolgáltat. 
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3.4.6. HELYI TANTERV- ÓRATERV GAZDASÁGI INFORMATIKUS 

 

Szakmai tantárgy 
9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

IT alapok 1 1    

IT alapok gyakorlat 2 1    

Hálózatok I  2 1   

Hálózatok I gyakorlat  2 2 2  

Programozás 1 1 1 1  

Programozás gyakorlat 2 3 2 2  

IT szakmai angol nyelv 2 2    

Linux alapok    M   1   

Linux alapok gyakorlat M   2   

Irodai szoftverek   M    3  

Irodai szoftverek gyakorlat  M    4  

IT szakmai angol nyelv  M   2   

Kiegészítő szakmai ismeretek  K   3 3  

Kiegészítő ágazati szakmai angol nyelv K   2   

Kiegészítő szakmai gyakorlat K    4  

Foglalkoztatás II.     0,5 

Foglalkoztatás I.     2 

Gazdasági ismeretek     4,5 

Gazdasági ismeretek gyakorlat     4,5 

Információs rendszerek     3,5 

Szakmai angol nyelv     1,5 

Projektmenedzsment gyakorlat     4,5 

IR gyakorlat     2,5 

IT alkalmazási gyakorlat     5,5 

Számviteli IR gyakorlat     2 

M – mellék- szakképesítés tantárgyai (Irodai informatikus - 52 481 02) 

K – mellék-szakképesítést nem választó tanulók kiegészítő tantárgyai 
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9. évfolyam 

I. IT alapok 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 1x36 = 36  

II. IT alapok gyakorlat 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2x36 = 72 

III. Programozás 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 1x36 = 36 

  

Témakör Óraszám 

Munka- és környezetvédelmi alapismeretek 2 

Bevezetés a számítógépes architektúrákba 22 

Szoftverismeret 12 

Összesen: 36 

Témakör Óraszám 

Biztonságos labor- és eszközhasználat 4 

Számítógép összeszerelés 36 

Telepítés és konfigurálás 32 

Összesen: 72 

Témakör Óraszám 

Bevezetés a programozásba 18 

Weboldalak kódolása 18 

Összesen: 36 
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IV. Programozás gyakorlat 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2x36 = 72 

V. IT szakmai angol nyelv 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2x36 = 72  

10. évfolyam 

I. IT alapok  

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 1x36 = 36 

Témakör Óraszám 

Bevezetés a programozásba 36 

Weboldalak kódolása 36 

Összesen: 72 

Témakör Óraszám 

Hallás utáni szövegértés 24 

Szóbeli kommunikáció 12 

Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon I. 20 

Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása 16 

Összesen: 72 

Témakör Óraszám 

Bevezetés a számítógépes architektúrákba 12 

Szoftverismeret 16 

Információtechnológia biztonság alapjai 8 

Összesen: 36 
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II. IT alapok gyakorlat 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 1x36 = 36 

 

III. Hálózatok I. 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2x36 = 72  

 

  

Témakör Óraszám 

Számítógép összeszerelés 12 

Telepítés és konfigurálás 12 

Megelőző karbantartás 12 

Összesen: 36 

Témakör Óraszám 

Hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek 12 

Fizikai és adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll 12 

Hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai 12 

IPv4 és IPv6 címzési struktúra, alhálózatok 8 

Alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság 8 

Kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok 10 

Forgalomirányítási ismeretek 10 

Összesen: 72 
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IV. IT Hálózatok I. gyakorlat 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2x36 = 72 

V. Programozás 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 1x36 = 36 

VI. Programozás gyakorlat 

Heti óraszám: 3 óra  Éves óraszám: 3x36 = 108  

Témakör Óraszám 

Csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja 10 

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz 12 

Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés 14 

IP-címzés a gyakorlatban 20 

Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság 16 

Összesen: 72 

Témakör Óraszám 

JavaScript 18 

A Java vagy C# nyelv alapjai 18 

Összesen: 36 

Témakör Óraszám 

JavaScript 36 

A Java vagy C# nyelv alapjai 72 

Összesen: 108 
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VII. IT szakmai angol nyelv 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2x36 = 72 

11. évfolyam 

I. Hálózatok I. 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 1x36 = 36 

II. Hálózatok I. gyakorlat 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2x36 = 72 

Témakör Óraszám 

Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail 24 

Keresés és ismeretszerzés angol nyelven 24 

Szóbeli kommunikáció IT környezetben projekt alapon II. 24 

Összesen: 72 

Témakör Óraszám 

Forgalomirányítási ismeretek 14 

A biztonságos hálózat, forgalomszűrés 12 

IP szolgáltatások 10 

Összesen: 36 

Témakör Óraszám 

Forgalomirányítási ismeretek 24 

A biztonságos hálózat, forgalomszűrés 24 

IP szolgáltatások 24 

Összesen: 72 
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III. Programozás 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 1x36 = 36 

IV. Programozás gyakorlat 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2x36 = 72 

V. Linux alapok [M] 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 1x36 = 36 

  

Témakör Óraszám 

Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 36 

Összesen: 36 

Témakör Óraszám 

Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 72 

Összesen: 72 

Témakör Óraszám 

Bevezetés a Linuxba 4 

Linux parancssor használata 4 

Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés 4 

Bevezetés a héjprogramozásba 8 

Felhasználói fiókok kezelése 8 

Jogosultságok beállítása 8 

Összesen: 36 
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VI. Linux alapok gyakorlat [M] 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2x36 = 72 

 

VII. IT szakmai angol nyelv [M] 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2x36 = 72 

  

Témakör Óraszám 

Linux parancssor használata 6 

Fájl- és könyvtárkezelés, tömörítés 12 

Bevezetés a héjprogramozásba 14 

Hálózati beállítások ellenőrzése, konfigurációja 6 

Csomag- és processzkezelés 8 

Felhasználói fiókok kezelése 12 

Jogosultságok beállítása 14 

Összesen: 72 

Témakör Óraszám 

Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása (reading) 20 

Informatikai szókincs (vocabulary) 20 

Szóbeli kommunikáció (speaking) 10 

Hallott szöveg értelmezése (listening) 12 

Írásbeli üzleti kommunikáció (writing) 10 

Összesen: 72 
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IX. Kiegészítő szakmai ismeretek [K] 

Heti óraszám: 3 óra  Éves óraszám: 3x36 = 108 

X. Kiegészítő ágazati szakmai angol nyelv [K] 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2x36 = 72 

 

12. évfolyam 

I. Hálózatok I. gyakorlat 

Témakör Óraszám 

Weboldalak kódolása 18 

JavaScript 30 

Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 60 

Összesen: 108 

Témakör Óraszám 

Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása (reading) 20 

Informatikai szókincs (vocabulary) 20 

Szóbeli kommunikáció (speaking) 10 

Hallott szöveg értelmezése (listening) 12 

Írásbeli üzleti kommunikáció (writing) 10 

Összesen: 72 

Témakör Óraszám 

A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés 16 

IP szolgáltatások a gyakorlatban 16 
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Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2x31 = 62 

II. Programozás 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 1x31 = 31 

III. Programozás gyakorlat 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2x31 = 62 

IV. Irodai szoftverek.[M] 

Komplex hálózat tervezése, kialakítása 30 

Összesen: 62 

Témakör Óraszám 

Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 15 

Összefoglaló projektfeladat 16 

Összesen: 31 

Témakör Óraszám 

Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 31 

Összefoglaló projektfeladat 31 

Összesen: 62 

Témakör Óraszám 

Haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek 24 

Haladó szintű táblázatkezelési ismeretek 21 

Irodai szoftverek integrált használata 9 
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Heti óraszám: 3 óra  Éves óraszám: 3x31 = 93 

V. Irodai szoftverek gyakorlat.[M] 

Heti óraszám: 4 óra  Éves óraszám: 4x31 = 124 

VI. Kiegészítő szakmai ismeretek. [K] 

Heti óraszám: 3 óra  Éves óraszám: 3x31 = 93 

  

Érettségi felkészülés 39 

Összesen: 93 

Témakör Óraszám 

Haladó szintű szövegszerkesztési ismeretek 24 

Haladó szintű táblázatkezelési ismeretek 29 

Irodai szoftverek integrált használata 19 

Érettségi felkészülés 52 

Összesen: 124 

Témakör Óraszám 

Weboldalak kódolása 18 

JavaScript 18 

Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 24 

Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 33 

Összesen: 93 
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VII. Kiegészítő szakmai gyakorlat. [K] 

Heti óraszám: 4 óra  Éves óraszám: 4x31 = 124 

13. évfolyam 

I. Foglalkoztatás II. 

Heti óraszám: 0,5 óra  Éves óraszám: 0,5x31 = 15,5 

II. Foglalkoztatás I. 

Témakör Óraszám 

Weboldalak kódolása 18 

JavaScript 18 

Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven 24 

Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése 33 

Érettségi felkészülés 31 

Összesen: 124 

Témakör Óraszám 

Munkajogi alapismeretek 4 

Munkaviszony létesítése 4 

Álláskeresés 4 

Munkanélküliség 3,5 

Összesen: 15,5 

Témakör Óraszám 

Nyelvtani rendszerezés 1 8 



350 

 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2x31 = 62 

III. Gazdasági ismeretek 

Heti óraszám: 4,5 óra  Éves óraszám: 4,5x31 = 139,5 

IV. Gazdasági ismeretek gyakorlat 

Heti óraszám: 4,5 óra  Éves óraszám: 4,5x31 = 139,5 

  

Nyelvtani rendszerezés 2 8 

Nyelvi készségfejlesztés 23 

Munkavállalói szókincs 23 

Összesen: 62 

Témakör Óraszám 

Közgazdaságtan 23 

Vállalatgazdaságtan 23 

Statisztika 23 

Számvitel 23 

Pénzügyi ismeretek 24 

Marketing alapok 23,5 

Összesen: 139,5 

Témakör Óraszám 

Vállalatgazdaságtan gyakorlat 32 

Statisztika gyakorlat 62 

Számvitel gyakorlat 45,5 

Összesen: 139,5 
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V. Információs rendszerek 

Heti óraszám: 3,5 óra  Éves óraszám: 3,5x31 = 108,5 

VI. Szakmai angol nyelv 

Heti óraszám: 1,5 óra  Éves óraszám: 1,5x31 = 46,5 

VII. Projektmenedzsment gyakorlat 

Heti óraszám: 4,5 óra  Éves óraszám: 4,5x31 = 139,5 

  

Témakör Óraszám 

Információs rendszerek fejlesztése 22 

IR fejlesztési módszerek 22 

Szakmai jog 16 

Vezetés és szervezés 16 

Projektmenedzsment alapok 32,5 

Összesen: 108,5 

Témakör Óraszám 

Szakmai angol nyelv 46,5 

Összesen: 46,5 

Témakör Óraszám 

Projektirányítási program és használata 70 

Esettanulmányok 69,5 

Összesen: 139,5 
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VIII. IR gyakorlat 

Heti óraszám: 2,5 óra  Éves óraszám: 2,5x31 = 77,5 

IX. IT alkalmazási gyakorlat 

Heti óraszám: 5,5 óra  Éves óraszám: 5,5x31 = 170,5 

X. IR gyakorlat 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 2x31 = 62 

 

 

Témakör Óraszám 

Esettanulmány IR fejlesztésre 46 

Komplex IR bemutatása 31,5 

Összesen: 77,5 

Témakör Óraszám 

Statisztikai információs rendszerek 50 

Adatbázis gyakorlat 50 

Problémamegoldás táblázatkezelővel 35 

Szakmai kommunikáció 35,5 

Összesen: 170,5 

Témakör Óraszám 

Számviteli IR 16 

Könyvelés programmal 46 

Összesen: 62 
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3.4.7. KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 

 Informatikai ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga 

 

I. Gyakorlati vizsga vizsgatevékenység 

A vizsga időtartama: 180 perc. 

Számítógépen megoldott gyakorlati feladatok – 120 pont 

II. Szóbeli érettségi vizsgatevékenység 

A szóbeli vizsgán a részletes követelményekben meghatározott elméleti ismereteket kérik 

számon a vizsgázóktól. A vizsgafeladat értékelési aránya 30 pont, amelyből a vizsgázónak 

minimum 12%-t teljesítenie kell. A szakmai érettségi vizsga minimum szintje a 25%. 

Az érettségi bizonyítványban a szakmai érettségi vizsga teljesítése alapján FEOR számmal 

megjelölt munkakör betöltésére jogosultsággal rendelkező bejegyzést tesz a vizsgaszervező 

képző intézmény.  

KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA RÉSZEI 

A 13-ik évfolyam végén a képzés komplex szakmai vizsgával zárul. A komplex szakmai vizsga 

vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai 

I. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: A záródolgozat elkészítése és bemutatása 

A jelölt záródolgozatként egy vállalat, vállalkozás rendszerének, alrendszerének elemző 

bemutatását végzi és javaslatot készít annak átszervezésére, vagy valamely konkrét prob-

léma megoldására. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (szakdolgozat bemutatása, írásbeli és szóbeli prezen-

táció). A vizsgafeladat aránya: 25 % 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Informatikai szakmai angol nyelvismeret 

A feladat egy – a képző intézmény által összeállított – szakspecifikus angol szakmai leírás, 

cikk, műszaki, szervezési dokumentáció fordítása (szövegértési gyakorlat). 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc. A vizsgafeladat aránya: 15% 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Projekt-feladat megoldása és dokumentálása projektme-

nedzsment szoftverrel 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc. A vizsgafeladat aránya: 25 % 
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II. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, 

előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 20 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35 % 
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3.5. TECHNIKUMI KÉPZÉS  2020 PROGRAMTANTERV 

SZERINT- LOGISZTIKAI TECHNIKUS  

Logisztikai technikus (5 1041 15 06) 
 

2020. szeptember 1-től programtanterv alapján technikusi képzést folytatunk, amely a Szak-

képzésről szóló 2019. évi LXXX törvény szerint kilencediktől a tizenharmadik évfolyamig tart. 

A nyelvi előkészítő osztályok esetében ez hat évet jelent  

A technikum első két évében (a kilencedik-tizedik évfolyamon) ágazati alapoktatás jelenik meg, 

amelyet ágazati alapvizsga zár le. Az alapvizsga a munkavégzéshez szükséges alaptudást és 

kompetenciát méri. A konkrét szakmát a 10. évfolyam végén, az adott ágazat sajátosságainak 

megismerését követően választja ki a tanuló.  

Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. 

A képzés időszakában a képzőhely a tanulóval szakképzési munkaszerződést köt, amely a kép-

zés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót.  

Az ötéves technikumban a közismeretei tárgyakból a tanulók ugyanazt a tananyagtartalmat sa-

játítják el mint a gimnáziumban tanulók, ezekből a tantárgyakból érettségi vizsgával zárul a 

képzés. A szakmai vizsga jelenti majd az 5. érettségi tantárgyat, és a vizsga emelt szintű érett-

ségi tantárgynak számít. 

Az 5 év elvégzése után a tanuló egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.  

 

3.5.1. A SZAKMA ALAPADATAI 

Az ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás 

A szakma megnevezése: Logisztikai technikus 

A szakma azonosító száma: 5 1041 15 06 

A szakma szakmairányai: Logisztika és szállítmányozás, Vasúti árufuvarozás 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

Ágazati alapoktatás megnevezése: Kereskedelem ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Logisztikai feldolgozó, Raktáros 

 

3.5.2. A SZAKMA LEÍRÁSA 

A logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás szakmairányban) összehangolja, tervezi, 

lebonyolítja és ellenőrzi a szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvaro-

zási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket. A logisztika területén a termeléshez, ér-

tékesítéshez szükséges alapanyagok, alkatrészek és termékek beszerzését, készletezését és az 

elosztási folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi. Raktározás területén ellátja 

a be- és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a komissiózás és az 

expediálás műveleteit. Szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, 

szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket összehangolja, tervezi, lebonyolítja, ellenőrzi. 

Rendszeres kapcsolatot tart a belföldi és a nemzetközi partnerekkel, ügyfelekkel. Fuvarokmá-
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nyokat állít ki és megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és gyors minőségi szolgálta-

tást valósít meg. Munkakörével együtt járó kihívások mellett pénzügyi, adminisztratív és mar-

keting feladatokat is ellát. 

3.5.3. A SZAKKÉPZÉS JOGI HÁTTERE 

 A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény 

 A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

 A 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet  

 A 2020. évi LVIII. törvény 

 A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 5/2020.(I.31.) 

Kormányrendelet 

3.5.4. A KÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS FELTÉTELEI 

Iskolai előképzettség:  

 Alapfokú iskolai végzettség  

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  

 Logisztika és szállítmányos szakmairányban nem szükséges  

Pályaalkalmassági vizsgálat:  

 Logisztika és szállítmányos szakmairányban: nem szükséges 

3.5.5. A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza-

badon felhasználható időkeretet. 

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 kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan-

tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
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AZ ÁGAZATI ALAPOKTATÁS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEINEK LEÍRÁSA 

A kereskedelem ágazati alapoktatás általános és széleskörű gazdasági tudás és gazdálkodási 

képesség megszerzését biztosítja, ami egyaránt szükséges és hasznos minden ágazati szakmá-

ban betöltött munkakör esetében. A tanulók az alapoktatás után felmérik a háztartás feladatait, 

bevételeit és kiadásait, megtervezik a háztartás pénzgazdálkodását. Elemzik a vállalkozások és 

a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböztetik az egyes vállalkozási formákat. 

Megszerzett ismereteik alapján megértik az alapvető jogi fogalmakat és példákon keresztül be-

mutatják az alapvető fogyasztói jogokat. A szituációnak megfelelően, hatékonyan kommuni-

kálnak. Elsajátítják és betartják a hétköznapi viselkedési formákat, az alapvető viselkedéskul-

túra elvárásainak megfelelően viselkednek. Tájékozódnak az üzleti környezetben, ellátják a 

gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű, digitális eszközökhöz köthető feladatokat, be-

kapcsolódnak az információs társadalomba és ez önfejlesztésre ösztönzi őket. 

Ismerik az értékesítési folyamat szereplőit és az értékesítési technikákat. Megkülönböztetik az 

egyes közlekedési alágazatokat, felmérik a beszerzéshez, a tároláshoz és az értékesítéshez kap-

csolódó feladatokat, elkészítik az ezekhez szükséges bizonylatokat.  
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3.5.6. A KÉPZÉS ÓRASZÁMAI 
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*Amennyiben az intézmény választása szerint a szakirány oktatása a tanítási évben teljesítendő oktatásból és a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakor-

latból áll.  

 

 

Megjegyzés: 

A szakképző intézmény a helyi képzési programban a PTT óraszámait a szabad sáv terhére módosíthatja, amely ez esetben eltérhet a táblázatban 

megadott óraszámoktól. 
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3.5.7. TANTÁRGYI TARTALOM 

1. MUNKAVÁLLALÓI ISMERETEK TANTÁRGY   18/18* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavál-

laláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

Témakörök 

Álláskeresés 

 Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismere-te, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak 

rendszere) ismerete 

 Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kap-

csolatok, kapcsolati hálózat fontossága 

 

Munkajogi alapismeretek 

 Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

köz-alkalmazotti 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 diák-

munka, önkéntes munka 

 

Munkaviszony létesítése 

 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) 

 

Munkanélküliség 

 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 

 Az álláskeresési ellátások fajtái 
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 Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, 

képzések, utazásiköltség-támogatások) 

 Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) 

 Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 

2. MUNKAVÁLLALÓI IDEGEN NYELV TANTÁRGY  62/62* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetés-

re jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják való-

sítani 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, meg-

értsék 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 szá-

molni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat,  és ezzel kapcsolato-

san kérdéseket, véleményt tudjanak formálni. 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak ke-

retében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre valamint a 

főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a mun-

kavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

Témakörök 

 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 

 A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókin-

cset idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, 

szakmai gyakorlat stb.). 

 Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja is-

merni, hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az állás-

hirdetés követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyako-

rolja az egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

 Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fej-

lesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kom-

petenciákat fejlesztünk (íráskészség). 
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Önéletrajz és motivációs levél 

 A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, tipi-

kus 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 követelmé-

nyeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt gya-

kori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú kompe-

tenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogyan lehet 

az adott hirdetéshez igazítani levelének tartalmát. 

 

„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 le-

gyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez pasz-

szoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épüle-

ten 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). 

 

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 hasz-

nált 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. GAZDASÁGI ISMERETEK TANTÁRGY   216/108* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

A tantárgy tanításának célja 

Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, javak, gaz-

dasági körforgás, termelés, termelési tényezők, munkamegosztás, gazdálkodás, piac), megis-

mertesse a gazdasági élet szereplőit és kapcsolataikat. 

A tanulók ismerjék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás pénzgazdálkodását. 

Példákon keresztül mutassák be a háztartás bevételei és kiadásai szerkezetét. 

Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböz-

tetni az egyes vállalkozási formákat. 

A tanulók tudják bemutatni az állam feladatait, felsorolni az állami költségvetés legfontosabb 

bevételeit és kiadásait. 

Megszerzett ismereteik alapján értsék meg a jogi fogalmakat és példákon keresztül mutassák 

be az alapvető fogyasztói jogokat. 

Ismerjék a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alapvető formáit. 

 

Témakörök 

 

Gazdasági alapfogalmak 

 A szükséglet és a javak fogalma, főbb csoportjai és kapcsolatai, a gazdasági körforgás, 

termelés, a munkamegosztás szerepe. 

 Termelési tényezők típusai, jellemzői. 

 A gazdaság szereplői. Gazdasági rendszerek, a piacgazdaság kialakulása. 

 Piaci alapfogalmak: a piac fogalma, fajtái, szereplői, elemei. Piac és pénz. Pénz fejlő-

dése, funkciói. 

 

A háztartás gazdálkodása 

 Család fogalma és funkciói. 

 Munkamegosztás a háztatásokban. Időgazdálkodás. 

 Háztartások bevételei és kiadásai. A háztartások költségvetése. 

 A háztartások pénzgazdálkodása, a megtakarítások és hitelek szerepe. A háztartások va-

gyona. 
 

A vállalat termelői magatartása 

 Háztartás és vállalat. Vállalat és vállalkozás. A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, 

cél-rendszere, csoportjai. 

 Vállalkozási formák. 

 Az egyéni vállalkozások jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése. 

 A társas vállalkozások alapításának, működésének közös vonásai. A társas vállalkozá-

sok megszűnése. A társas vállalkozások formái, sajátosságai. 
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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. 
 

Jogi alapfogalmak 

 A jog lényege, fogalma, funkciói. 

 A jogforrás és jogforrási hierarchiája. 

 A jogviszony. 

 A jogalkotás, a jogszabályok. A jogszabályok érvényesség és hatályossága. 

 A jogrendszer felépítés. 
 

Tudatos fogyasztói magatartás 

 Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

 A fogyasztók alapvető jogai. 

 Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók. 

 Fogyasztóvédelmi szervezetek, fogyasztóvédelmi rendelkezések, fogyasztói jogok gya-

korlása. 

 Fenntartható fejlődés, fenntartható fogyasztás. 
 

Marketing alapfogalmak 

 A marketing szerepe a vállalkozásban. 

 Marketingstratégia. 

 Marketingmix és elemei. 
 

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok 

 A nemzetközi gazdasági kapcsolatok szükségessége, a nemzetközi munkamegosztás. 

 Kereskedelempolitikai irányzatok. 

 A külkereskedelem alapvető formái. 

 Nemzetközi elszámolások eszközei. 

 A gazdasági integrációk szerepe és típusai. 

 Az Európai Unió fejlődése és működése. 

4. VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDTETÉSE TANTÁRGY  72/72* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

A tantárgy tanításának 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 tud-

ják mutatni, hogy a zavartalan működés milyen tevékenységek összehangolását követeli meg. 

A tanulók tudják bemutatni, hogy mikor tekinthető nyereségesnek egy vállalkozás. Ismerjék a 

költségek csoportosítását, és az alapvető gazdasági, statisztikai számításokat. 
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Témakörök 

A vállalkozások gazdálkodása 

 A gazdálkodási folyamat elemei. 

 Beszerzési folyamat. 

 Termelési folyamat. 

 Értékesítési folyamat. 
 

A gazdálkodási folyamatok elszámolása 

 Árbevétel, kiadás, költség fogalma. 

 Költségek csoportosítása, fajtái. 

 A kalkuláció, az önköltség. 

 A vállalkozás eredménye, a nyereségre ható tényezők. 

 Az árak szerepe a gazdasági döntésekben. 
 

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 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, súlyozott számtani átlag, mértani átlag) 

 Helyzeti középértékek: módusz, medián. 

5. KOMMUNIKÁCIÓ TANTÁRGY   108/72* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

Megismerteti a tanulókkal az ön- és emberismeret jelentőségét, az alapvető viselkedési formá-

kat. 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. 
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Témakörök 

 

Kapcsolatok a mindennapokban 

A viselkedéskultúra alapjai, illem, etikett, protokoll értelmezése. A köszönés, megszólítás, be-

mutatkozás, bemutatás, társalgás, vita, konfliktusmegoldás fogalmainak bemutatása és gyakor-

lati alkalmazása, elmélyítése a kulturált viselkedésben. A mindennapi, a hivatali és az alkalmi 

öltözködés megismerése. Gasztronómiai alapismeretek, alapelvárások megismerése. 

 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 

Pontos munkavégzés, csoportközi viszonyok, a vezető és beosztott viszonya, generációs prob-

lémák a munkahelyen, azok kezelése. A társasági élet speciális lehetőségei (névjegy és név-

jegyhasználat, telefonhasználat, dohányzás, ajándékozás) és gyakorlati alkalmazási lehetősé-

gük, lehetőleg élet közeli helyzetekben. 

 

Kommunikációs folyamat 

A kommunikáció alapfogalmai. A verbális jelek, nem verbális jelek, a kommunikációs kapcso-

latok, az írásbeli és szóbeli kommunikáció fajtái. A kommunikációs zavarok, kommunikációs 

technikák gyakorlása. 

 

Ön- és társismeret fejlesztése 

Önelemzés, önkifejezés, érzések, érzelmek, gondolatok kifejezése, a kommunikációs stílusok 

használata, a hatékony, sikeres kommunikáció akadályai, konfliktuskezelés. 

6. DIGITÁLIS ALKALMAZÁSOK TANTÁRGY   162/162* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók biztosan használják a digitális eszközöket, a számítógép billentyűzetét, legyenek ké-

pesek dokumentumok megnyitására, mentésére, nyomtatására, tabulálására, betűtípus meg-vá-

lasztására. Ismerjék a levelek formai kialakításának szokásait, a kiemelési módokat. 

Képesek legyenek ügyiratok kitöltésére és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi meg-

fogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára. Alkalmazzák a tízujjas vakíráson ala-

puló helyes írástechnikát. képesek legyenek szakmai szöveg másolására, a szövegszerkesztővel 

történő adatbevitelre, a táblázatkezelő használatára. 

Ismerjék az online kommunikációt biztosító szolgáltatásokat. 

 

Témakörök 

 

Munkavédelmi ismeretek 

 A munkavédelem lényeg és területei. A munkahelyek kialakításának általános szabályai. 

 A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben. Alapvető feladatok 

a tűz megelőzése érdekében. 
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Tízujjas vakírás 

 Tízujjas vakírással 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 

 Tíz perc alatt legalább 900 leütés terjedelmű, összefüggő szöveg másolása. 

 

Digitális alkalmazások 

 A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek írásának 

adott időszakban érvényes szabályai. Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, fel-

sorolás, tabulátor, szöveg igazítása, előfej, élőláb stb. 

 Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb. 

 Prezentációkészítés. 

 Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása. 

 Az online kommunikációt biztosító szolgáltatások használata (email, azonnali üzenetkül-

dés, hang-és videoalapú kommunikáció). 

7. KÖZLEKEDÉSI ALAPOK TANTÁRGY   108/108* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának fő célja az egyes közlekedési alágazatok és nemzetgazdasági szerepük 

megismertetése, rendszerezése, a hozzájuk kapcsolódó földrajzi ismeretek átadása, a menetdi-

namikai számítások gyakorlati alkalmazásának és az internet megfelelő használatának elsajá-

títtatása. 

 

Témakörök 

 

Közlekedési alágazatok átfogó ismerete 

 A közlekedés fogalma, feladatai 

 A közlekedés kialakulása és fejlődése 

 A közlekedés alágazatai 

 A vasúti közlekedés jellemzői, előnyei, hátrányai 

 A közúti közlekedés jellemzői, előnyei, hátrányai 

 A légi közlekedés jellemzői, előnyei, hátrányai 

 A folyami közlekedés jellemzői, előnyei, hátrányai 

 A tengeri közlekedés jellemzői, előnyei, hátrányai 

 A csővezetékes szállítás jellemzői, előnyei, hátrányai 
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 A hírközlés jellemzői 

 A személyszállítás és a városi közlekedés jellemzői 

 

Közlekedésbiztonság 

 A közlekedési alágazatok közlekedésbiztonsági jellemzői 

 Az emberi tevékenység hatása a közlekedésbiztonságra 

 Az időjárás hatása a közlekedésbiztonságra 

 A közlekedési infrastruktúra hatása a közlekedésbiztonságra 

 

A közlekedés hatása a környezetre 

 A környezetvédelem aktuális problémái 

 A vasúti közlekedés hatása a környezetre 

 A közúti közlekedés hatása a környezetre 

 A légi közlekedés hatása a környezetre 

 A vízi közlekedés hatása a környezetre 

 

Közlekedési számítások 

 A menetdinamikai számítások alapjai 

 Sebesség, út, idő, gyorsulás és a gyorsulás alatt megtett út számítása 

 Közúti járművek üzemanyag-fogyasztásának számítása 

 A járművek haladása ívmenetben 

 Kicsúszási és kiborulási határsebesség számítása 

 A fékezéssel kapcsolatos számítások 

 Menetellenállások számítása 

 Útvonal optimalizálása 

 

Közlekedésinformatika 

 Útvonaltervező szoftver használata 

 Közúti útdíjkalkulátor használata 

 Elektronikus közúti áruellenőrző rendszer kalkulátorának használata 

 

Közlekedésföldrajz 

 Általános térképismeret, térképhasználat, térképek jelrendszere 

 Magyarország közigazgatási rendszere, régiói, megyéi és megyeszékhelyei 

 Az Európai Unió országai, fővárosai, pénznemei 

 Az Európai Unión kívüli európai országok fővárosai, pénznemei 

 A schengeni egyezmény és országai 

 Magyarország vasútvonalai, határ átkelői 

 Magyarország közúthálózata és gyorsforgalmi útjai, határ átkelői 

 Magyarország belvízi hálózata, kikötői 

 Magyarország repülőterei 
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8. KÖZLEKEDÉS TECHNIKÁJA ÉS ÜZEMVITELE TANTÁRGY  144/132* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanulókat megismertesse az egyes közlekedési alágaza-

tok technikai eszközeivel, a járművekkel, a közlekedési hálózat infrastrukturális és kiszolgáló 

elemeivel és a hozzájuk kapcsolódó üzemviteli feladatokkal. 

 

Témakörök 

 

Vasúti közlekedés 

 A vasúti közlekedés története, fejlődésének szakaszai 

 A vasúti közlekedés infrastruktúrájának felépítése 

 A vasúti alépítmények fajtái, feladatai 

 A vasúti felépítmények fajtái, feladatai 

 A vasúti magasépítmények típusai, felépítése és feladatai 

 Vasútüzemi alapfogalmak 

 A dízelüzemű vasúti vontatójárművek jellemzői, felépítése és szerkezeti elemei 

 Az elektromos üzemű vasúti vontatójárművek jellemzői, felépítése és szerkezeti elemei 

 A vasúti vontatott járművek általános felépítése, szerkezeti elemei 

 A vasúti vontatott járművek típusai, jellemzőik 

 A vasúti járművek jelölésének rendszere 

 A vasúti jelző- és biztosítóberendezések feladata, jellemzői 

 A vasúti árufuvarozási folyamat elemei 

 A vasúti menetrend szerkesztésének rendszere, menetrendszámítási feladat megoldása 

a vasúti szerelvény mozgásának figyelembevételével 

 A vasúti közlekedés jövőbeni fejlődési lehetőségei (mágneses lebegő vasút, gyorsvas-

utak rendszere, számítógép-vezérelt biztosítóberendezések) 

 

Közúti közlekedés 

 A közúti közlekedés története, fejlődésének szakaszai 

 A közúti közlekedés infrastruktúrája 

 A közúti közlekedési pálya elemei, jellemzői 

 A közutak felügyelet, hálózati feladat és forgalomösszetétel szerinti csoportosítása 

 A közutak szerkezeti felépítése 

 A közúthálózat fontosabb elemei 

 A közutak forgalomtechnikai elemei 

 A közúti járművek csoportosítása (gépjármű, motoros nem gépjármű, nem motoros 

jármű), típusai és fogalmi meghatározása 

 A tehergépjárművek csoportosítása rendeltetés és felépítmény szerint 

 A pótkocsik csoportosítása felépítés és fékezőrendszer szerint 
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 A közúti járművek fontosabb paraméterei, azok maximális értéke 

 A közúti járművek szerkezeti felépítése, elemei 

 A kocsitest, az alváz és a karosszéria rendeltetése, a velük szemben támasztott követel-

mények 

 A gumiabroncsok és a keréktárcsa feladata, típusai, szerkezete, jelölése 

 A kerékfelfüggesztés és a rugózás feladata, típusai 

 A fékrendszer feladata, típusai 

 A retarder, intarder, Jacobs, WEB, (lassúmeneti tartósfék) használatának előnyei teher-

gépjáműveken 

 A belső égésű gépjárműmotorok típusai, felépítése és működési elve 

 Az elektromos és hibrid meghajtás felépítése és működési elve 

 A belső égésű motorok tüzelőanyagai és azok jellemzői 

 Az erőátviteli berendezések feladata, felépítése, típusai és jellemzői 

 A kipufogó rendszer és a katalizátor felépítése, típusai és jellemzői 

 A sebességszabályozó berendezés (tempomat) feladata, típusai és használatának előnyei 

 Az indításgátló berendezés (immobilizer) feladata, működési elve 

 Műholdas járműkövető rendszerek működési elve, típusai 

 A menetíró készülék (tachográf) rendeltetése, működési elve 

 Elektronikus útdíjfizető készülékek rendeltetése, működési elve 

 A közúti áruszállítási folyamat elemei 

 A körjáratok típusai és menetvonaluk optimalizálása sorminimum módszerrel 

 A közúti járművezetők munka- és pihenési idejét szabályozó rendeletek 

 A közúti járművek költségeinek számítása (útdíjak, a gépkocsi javítási-karbantartási 

költségei, az üzemanyagköltség és a gépkocsivezetővel kapcsolatos költségek számí-

tása) 

 A gépkocsi adott útvonalon történő menetidő-számvetésének elkészítése a gépkocsive-

zető munka- és pihenési idejének figyelembevételével 

 

Légi közlekedés 

 A légi közlekedés története, fejlődésének szakaszai 

 A légi közlekedés felosztása, feladatai 

 A légkör rétegződése, a troposzféra és a sztratoszféra jellemzői 

 A légi útvonalak feladata, jellemzői 

 Az új légiforgalom-szervezési koncepció jellemzői (HUFRA) 

 A légi forgalmi irányítás feladata, jellemzői 

 A légi jármű fogalma, lajtsromjele 

 A légi járművek jellemzők szerinti csoportosítása 

 Repülőgépek rendeltetés szerinti csoportosítása 

 Az áruszállító repülőgépek jellemzői 

 A repülőgépen található műhorizont, variométer, magasságmérő, robotpilóta és a fekete 

doboz rendeltetése, működési elve 

 A repülőtér fogalma, rendeltetése 
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 A repülőterek csoportosítása felszíni elhelyezkedés, rendeltetés és minősítés alapján 

 A repülőterek osztályozása 

 A repülőtér működési zónái 

 A repülőtér létesítményei és műtárgyai 

 A repülőtér futópályájának jellemzői, jelzései 

 A repülőtér áruforgalmi létesítményei 

 A repülőtéri irányítótorony feladatai 

 

Belvízi közlekedés 

 A vízi közlekedés története, fejlődésének szakaszai 

 A vízi közlekedés fogalma, felosztása 

 A hajóutak fogalma, geometriai, hidrológiai, hidraulikai, meteorológiai és forgalmi jel-

lemzői 

 A belvízi hajóutak szabvány szerinti osztályozása, a magyarországi vízi utak osztályba 

sorolása 

 A folyami hajózásban alkalmazott automatikus azonosító rendszer (AIS) felépítése, mű-

ködése 

 A belvízi hajóutak csoportosítása jellegük szerint 

 Magyarország számára fontos európai belvízi hajóutak 

 

Tengeri közlekedés 

 A tengeri hajóutak pályái 

 A Föld óceánjainak elhelyezkedése 

 Fontosabb mesterséges hajóutak 

 Fontosabb európai tengeri kikötők 

 A hajók felépítése, szerkezeti részei 

 A hajók mélységmérő berendezésének rendeltetése, működési elve 

 A hajók radarberendezésének feladata, működési elve 

 

Csővezetékes szállítás 

 A csővezetékes szállítás jellemzői, csoportosítása 

 A közvetlen és közvetett csővezetékes szállítás jellemzői 

 Energiahordozók nagytávolságú csővezetékes szállítása 

 A földgáz és a palagáz bányászata és szállításának jellemzői 

 Európai földgázvezetékek elhelyezkedése 

 A kőolaj bányászata és szállításának jellemzői 

 A villamos energia előállításának módjai és szállításának jellemzői 

 A csővezetékes szállítás fejlődésének lehetőségei, személyszállítás csővezetékben 
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9. KÜLKERESKEDELMI ÉS VÁMISMERETEK TANTÁRGY   72/72* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanuló megismerje a különböző külkereskedelmi ügy-

leteket, elsajátítsa a kapcsolódó pénzügyi és vámismereteket, alkalmazza a megfelelő IN-CO-

TERMS-szokványokat és az internet használatával számításokat végezzen. 

 

Témakörök 

 

Külkereskedelmi ügyletek 

 A kereskedelempolitika fogalma, feladata 

 A kereskedelempolitika irányzatai, eszközei 

 A külkereskedelem fogalma, résztvevői 

 A külkereskedelmi ügyletek típusai (egyszerű, különleges, vállalkozási) 

 A külkereskedelmi ügyletek előkészítése (ajánlati tevékenység, kalkuláció, árképzés) 

 A külkereskedelmi szerződés elemei (bécsi konvenció) 

 Külkereskedelmi ügylet lebonyolítása 
 

Nemzetközi pénzügyek 

 Fizetési eszközök (valuta, deviza, mesterséges eszközök) 

 Speciális fizetési eszközök (értékpapírok, váltó, csekk) 

 Fizetési módok a nemzetközi elszámolásban 

 A bankok szerepe a pénzügyi folyamatokban (banki ügyletek) 

 Az IMF szerepe a nemzetközi pénzügyekben (SDR) 

 3.6.1.6.3 Külkereskedelmi szokványok 

 Szokások és szokványok a nemzetközi kereskedelemben 

 A hatályos INCOTERMS felépítése, klauzulák csoportosítása 

 Az eladó és a vevő kötelezettségei az egyes paritásokra vetítve 

 Teljesítést igazoló okmányok 
 

Vámismeretek 

 A hatályos Vámkódex felépítése, alapfogalmai 

 Az áru vám elé állítása 

 Kiviteli és behozatali vámeljárások 

 Vámokmányok 

 A vámérték meghatározásának módszerei, ügyleti érték meghatározása 

 A TARIC elektronikus alkalmazása 

 Vám- és áfatartozás meghatározása 



  377/614. oldal  

10. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS TANTÁRGY   180/180* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a szállítmányozás szerepét a nem-

zetközi áruforgalom lebonyolításában. Tudjanak idegen nyelven írásban kommunikálni. Képe-

sek legyenek felismerni a közlekedési, szállítási, fuvarozási és szállítmányozási tevékenységek 

közötti különbségeket. Megismerjék a felelősségi szabályozást, képesek legyenek fuvarozási, 

szállítmányozási és szállítmánybiztosítási szerződések megkötésére, szállítmányozói okmá-

nyok kiállítására. Földrajzi ismereteik alapján ki tudják választani a megfelelő árutovábbítási 

útvonalat. Árukár esetén el tudjanak járni a megbízójuk nevében és le tudják bonyolítani a kár-

térítési eljárást. 
 

Témakörök 

 

Szállítmányozási alapok 

 A szállítás, fuvarozás, szállítmányozás fogalma, feladata 

 A szállítmányozási és fuvarozási tevékenység jogi szabályozása (Ptk.) 

 A fuvarozó és a szállítmányozó felelősségének formái, térbeli és időbeli hatálya 

 A fuvarozási és a szállítmányozási szerződés tartalmi és formai elemei 

 A szállítmányozás szerepe a külkereskedelmi áruforgalom lebonyolításában 

 Nemzetközi és magyar szállítmányozási szakmai szervezetek szerepe 

 A szállítmányozási okmányok tartalmi és formai elemei, használata (FIATA-okmányok 

magyar és idegen nyelvű kitöltése) 

 Az árutovábbítási mód megválasztásának szempontjai 

 

Szállítmánybiztosítás 

 A szállítmánybiztosítás fogalma, szükségessége 

 A szállítmánybiztosítási szerződés formai és tartalmi elemei 

 A szerződés bizonylatai (fedezetigazolás és kötvény tartalmi, formai elemei) 

 A szállítmánybiztosítási ajánlat adatai, kitöltése 

 A biztosítótársaság kötelezettségvállalása 

 Biztosítható és nem biztosítható kockázatok 

 Különös kár és közös kár esetei 

 Az A, B és C fedezeti formák tartalma, a biztosított kockázatok 

 Kiegészítő biztosítások 

 A biztosítási összeg és a biztosítási díj, felülbiztosítási lehetőségek 

 Szállítmánybiztosítási formák (egyutas biztosítás, keretszerződés, forgalomra szóló 

szerződés) 

 A kártérítési eljárás folyamata, az ezzel összefüggő tevékenységek, szükséges intézke-

dések, költségek és bizonylatok 
 



  378/614. oldal  

Magyarország szállítmányozási, közlekedési földrajza 

 Magyarország földrajzi helyzete a nemzetközi áruforgalom tükrében 

 Fontosabb belföldi tranzitútvonalak, főbb közlekedési csomópontok, áruforgalmi és lo-

gisztikai szolgáltató központok elhelyezkedése 

 Magyarország közúthálózata, a közutak számozási rendszere, határátkelőhelyek 

 Magyarország vasúti hálózata, különböző nyomtávú vonalak, határátkelőhelyek 

 A közúti és vasúti csomópontokban található áruforgalmi és logisztikai szolgáltató köz-

pontok infrastruktúrája 
 

Magyarország belvízi hálózata, nemzetközi hajók fogadására alkalmas kikötők 

 Főbb belvízi kikötők, mint áruforgalmi és logisztikai szolgáltató központok infrastruk-

túrája 

 Magyarország repülőterei, légi útvonalai, repülőterek áruforgalmi, logisztikai szolgál-

tatásai, infrastruktúrája 
 

Európa szállítmányozási, közlekedési földrajza 

 Fontosabb európai tranzitútvonalak, főbb közlekedési csomópontok, áruforgalmi és lo-

gisztikai szolgáltató központok elhelyezkedése 

 Európa közúthálózata, Magyarországot érintő E jelzésű utak 

 Nemzetközi vasúti összeköttetések 

 Európa belvízi hálózata, hajózható csatornái 

 Európát határoló tengerek és Magyarország szempontjából jelentős tengeri kikötők, 

komp-járatok 

 A tengeri kikötők infrastruktúrája, áruforgalmi, logisztikai szolgáltatásaik 

 Az európai repülőterek földrajzi elhelyezkedése, jelentősebb hubok 

 Az Európai Unió közlekedési koncepciója (közlekedési folyosók kijelölése, összekötte-

tések rendszere) 
 

Szakmai idegen nyelv 

 Külkereskedelmi szakmai kifejezések 

 Fuvarozási szakmai kifejezések 

 Szállítmányozási szakmai kifejezések 

 INCOTERMS-klauzulák meghatározása 

 Pénzügyi elszámolások szakmai kifejezései 

 Fuvarokmányok kitöltése (vasúti, közúti, légi, belvízi) 

 FIATA szállítmányozói okmányok kitöltése (FCR, FCT, FBL, FFI) 

 Értékpapír típusú fuvarozási okmányok kitöltése (B/L, D/O) 
 

Idegen nyelvű szakmai levelezés 

 Szerződéskötéshez kapcsolódó szakmai levelezés (ajánlat, megrendelés, visszaigazolás, 

reklamáció, módosítás) 

 Fuvareszközök (közúti, vasúti, belvízi), konténerek megrendelése, lehívása 

 Hajótérfoglalás 

 Üzleti tárgyalások szóbeli kommunikációja 
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11. ÁGAZATI SZABÁLYOZÁSOK TANTÁRGY  144/144* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék az egyes fuvarozási alágazatok sza-

bályozását, és azokat felhasználva képesek legyenek szerződéseket kötni, az árutovábbításhoz 

kapcsolódó okmányokat kezelni, kitölteni. 

 

Témakörök 

 

Vasúti szabályozás 

 A vasúti árufuvarozás belföldi és nemzetközi szabályozása (vasúti árufuvarozási üzlet-

szabályzat; nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény – COTIF; megállapodás a nem-

zetközi vasúti árufuvarozásról – SZMGSZ) 

 A vasúti fuvarozási szerződés megkötése, szerződés módosítása (vasúti kocsi megren-

delése, utólagos rendelkezés) 

 A vasúti fuvarokmányok adatai, egyes példányok rendeltetése, fuvarokmányok kiállí-

tása 

 Az E-Freight rendszer használata 

 

Közúti szabályozás 

 A közúti árufuvarozás belföldi és nemzetközi szabályozása (hatályos kormányrendelet 

a közúti árutovábbítási szerződésekről; egyezmény a nemzetközi közúti fuvarozási szer-

ződésről – CMR; európai egyezmény a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról 

– ADR; egyezmény a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról – 

ATP; nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló 

európai megállapodás – AETR) 

 Közúti fuvarozási engedélyek 

 A közúti fuvarozási szerződés megkötése, szerződés módosítása 

 Közúti fuvarokmányok adatai, egyes példányok rendeltetése, fuvarokmányok kiállítása 

magyar és idegen nyelven 

 Gyűjtőforgalmi okmányok kezelése, kiállítása 

 Speciális, útvonalengedélyhez kötött küldemények továbbításával kapcsolatos szabá-

lyozások 

 

Légi szabályozás 

 A légi árufuvarozás szabályozása (hatályos montreali, varsói, chicagói, tranzit- és légi 

fuvarozási egyezmények) 

 A légi fuvarozási szerződés megkötése, szerződés módosítása 

 A légi fuvarlevél adatai, alkalmazása, kitöltése idegen nyelven 
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Belvízi szabályozás 

 A belvízi árufuvarozás belföldi és nemzetközi szabályozása (a hatályos belgrádi egyez-

mény, pozsonyi megállapodások, budapesti konvenció – CMNI) 

 A belvízi fuvarozási szerződés megkötése, szerződés módosítása 

 Folyami fuvarozással kapcsolatos alapfogalmak 

 A folyami fuvarozás okmányai (fuvarlevél, fuvarkötvény) 

 A folyami fuvarlevél adatai, kitöltése magyar és idegen nyelven 

 3.6.3.6.5 Tengeri szabályozás 

 A tengerhajózási ügyletek szabályozása (hágai/Visby, hamburgi és rotterdami szabály-

zat) 

 Tengerjogi szabályozások összehasonlítása 

 A tengerhajózás formái 

 A vonalhajózás jellemzése, konferenciák szerepe, a fuvarozási szerződés megkötése 

 A bérelt hajózás jellemzése, formái, a bérleti szerződés (C/P – Charter Party) 

 Vonalhajózási okmányok (B/L, D/O, Dock Receipt, Mate's Receipt, Sea Waybill idegen 

nyelvű értelmezése) 

 A tengeri hajóraklevél tartalmi elemei, alkalmazása, kitöltése idegen nyelven 

 A hajóraklevél tulajdonságai, feladatai, példányainak rendeltetése 

 A B/L fajtái, alkalmazásuk, átruházási lehetőségek 

 

Veszélyes küldemények fuvarozásának szabályozása 

 Veszélyes áru fogalmi meghatározása, azonosítása, okmányai 

 Veszélyes áruk ENSZ/UN besorolási rendje, megnevezések, szimbólumok, bárcák 

 Csomagolási előírások, típusok, csomagolóanyagok és eszközök 

 Vasúti szabályozás (RID) 

 Közúti szabályozás (ADR) 

 Belvízi szabályozás (ADN) 

 Tengeri szabályozás (IMDG kódex) 

 Légi szabályozás (ICAO 18. Annex, IATA-DGR) 

12. SZÁLLÍTMÁNYOZÓI FELADATOK TANTÁRGY   174/174* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók az általános szállítmányozási és földrajzi ismere-

tek birtokában megismerjék az egyes fuvarozási alágazatok jellemzőit, és azokat felhasználva 

képesek legyenek esettanulmányokat feldolgozni, konkrét szállítmányozási feladatokat meg-

oldani. Megszerzett ismereteik alapján ki tudják választani a megfelelő fuvarozási módot, fu-

vareszközt, árutovábbítási útvonalat, és képesek legyenek megtervezni, megszervezni és lebo-

nyolítani a megbízó számára legoptimálisabban, leggazdaságosabban, legbiztonságosabban, 

leggyorsabban az áru továbbítását. 
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Témakörök 
 

Vasúti árutovábbítás 

 A vasúti árutovábbítás szerepe a nemzetközi áruforgalom lebonyolításában 

 Vasúti járműtípusok és műszaki adataik (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 Rakomány elhelyezése a vasúti kocsiban, rakodási terv készítése (javasolt gyakorlati 

helyszínen) 

 A küldemény feladásával kapcsolatos szállítmányozói tevékenységek (javasolt gyakor-

lati helyszínen) 

 Belföldi és nemzetközi díjszabási rendszerek 

 Díjszabási alapfogalmak, díjszámítási egységek, általános fuvardíjszámítási feltételek 

 Árutovábbítási útvonal meghatározása 

 Kocsirakományú küldemények fuvardíjának megállapítása, kalkuláció készítése 

 Intermodális fuvarozási egységek fuvardíjának megállapítása, kalkuláció készítése 

 Kedvezmények igénybevétele, elszámolása 

 E-Freight rendszer és az elektronikus tarifakalkuláció használata 
 

Közúti árutovábbítás 

 A közúti árutovábbítás szerepe a nemzetközi áruforgalom lebonyolításában 

 Közúti járműtípusok és műszaki adataik (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 Rakomány elhelyezése a közúti fuvareszközben, rakodási terv készítése (javasolt gya-

korlati helyszínen) 

 Árutovábbítási útvonal meghatározása 

 Közúti fuvardíjak kialakítása, kalkuláció készítése (guruló költségek, idővel arányos 

költségek, közvetett, vállalati általános költségek, egyszeri, egyedi költségek, útdíjak) 

 Közúti gyűjtőforgalom szerepe, jellemzői 

 Gyűjtőforgalom szervezése és lebonyolítása, gyűjtőjáratok indítása, fogadása, az áru 

bel-földi terítése (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 Gyűjtő raktárak kialakítása, feladata, infrastrukturális feltételek (javasolt gyakorlati 

helyszínen) 

 Gyűjtőforgalmi díjszabások alkalmazása, díjszámítási feltételek, díjszámítási tömeg 

meghatározása, fuvardíj-kalkuláció készítése, fuvarköltségek kiszámítása 

 Szállítmányozói tevékenységek a küldemények feladásával, továbbításával kapcsolat-

ban (javasolt gyakorlati helyszínen) 
 

Légi árutovábbítás 

 A légi árutovábbítás szerepe a nemzetközi áruforgalom lebonyolításában 

 A CCS szabályozott teheráru-kiszolgálási rendszer használata (javasolt gyakorlati hely-

színen) 

 A TACT-díjszabás használata, a fuvardíj kiszámításának alapelvei, díjszámítási tömeg 

meghatározása, fuvarköltségek kiszámítása, költségkalkuláció készítése (javasolt gya-

korlati helyszínen) 

 Belföldi és nemzetközi repülőterek, hubok működése, feladata, légi útvonalak 



  382/614. oldal  

 Szállítmányozói feladatok a küldemények feladásával kapcsolatban (javasolt gyakorlati 

helyszínen) 
 

Belvízi árutovábbítás 

 A belvízi árutovábbítás szerepe a nemzetközi áruforgalom lebonyolításában 

 A Duna–Majna–Rajna-csatorna szerepe a nemzetközi áruforgalom lebonyolításában 

 Folyami járműtípusok, műszaki adataik (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 Folyami kikötők áruforgalmi, logisztikai szolgáltatásai, kikötői infrastruktúra (javasolt 

gyakorlati helyszínen) 

 A dunai szakaszra alkalmazható nemzetközi díjtételtáblázat kezelése, a fuvardíj kiszá-

mításának alapelvei, fuvarköltségek kiszámítása, költségkalkuláció készítése 

 A küldemények feladásával kapcsolatos szállítmányozói tevékenységek (javasolt gya-

korlati helyszínen) 
 

Tengerentúli árutovábbítás 

 A tengerentúli árutovábbítás szerepe a magyar külkereskedelmi áruforgalom lebonyo-

lításában 

 A kereskedelmi hajók típusai, műszaki jellemzői 

 A magyar külkereskedelmi áruforgalom szempontjából jelentős európai kikötők és 

megközelítésük útvonalai 

 Az elhajózó kikötő megválasztásának szempontjai 

 A kikötők áruforgalmi, logisztikai szolgáltatásai, kikötői infrastruktúra 

 Hajóstársasági díjszabások ismerete (a fuvardíj kiszámításának alapelvei, díjszámítási 

tömeg meghatározása) 

 Vonalhajózási pótlékok, illetékek, kikötői díjszabások, fuvarköltségek kiszámítása, 

költségkalkuláció készítése 

 A küldemények feladásával kapcsolatos szállítmányozói tevékenységek 
 

Multimodális és kombinált árutovábbítási rendszerek 

 A multimodális árutovábbítási rendszer jellemzői, ismérvei 

 A kombinált árutovábbítási rendszer jellemzői, ismérvei 

 A kombinált árutovábbítási rendszer eszközei, infrastruktúrája (javasolt gyakorlati hely-

színen) 

 A kombinált forgalom szervezése, okmányai 

 Közúti-vasúti kombinált árutovábbítási rendszerek (kísért RO-LA- és kíséretlen Hucke-

pack rendszerek) 

 Szárazföldi-vízi kombinált árutovábbítási rendszerek (RO-RO-forgalom) 

 Folyami-tengeri árutovábbítási rendszerek (LASH-, SI-SO-forgalom) 

 Rakodási egységek a kombinált árutovábbításban: rakodólap, csereszekrény, félpótko-

csi, konténer (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 Rakodólapok típusai, műszaki adatai (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 Konténerek típusai, műszaki adatai, terminálok szerepe, feladata (javasolt gyakorlati 

hely-színen) 

 Tengerentúli konténerforgalom típusai (H/H, H/P, P/H, P/P) 



  383/614. oldal  

 Tengerentúli konténeres forgalom költségeinek elszámolása 

 Szállítmányozói tevékenységek multimodális és kombinált áruforgalom esetében (java-

solt gyakorlati helyszínen) 

13. RAKTÁROZÁSI ALAPOK TANTÁRGY  72/72* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a raktározás feladatát, funkcióit, a 

megrendelések teljesítésének feladatait, tisztában legyenek azokkal a követelményekkel, ame-

lyek a normál és a speciális áruk kezelésével, raktározásával kapcsolatosak, megismerjék és 

kezelni tudják az áruazonosító és -követő rendszereket. 

 

Témakörök 
 

Raktárak helye, szerepe 

 A nemzetgazdaság fogalma, jellemzői 

 Raktárak nemzetgazdasági ágak szerinti csoportosítása 

 Raktárak csoportosítása építészeti jellemzők és tulajdonviszonyok alapján 

 Az ellátási lánc fogalma, területei, jellemzői, elemei 

 A raktározás helye az ellátási láncban 

 A raktár fogalma, típusai 

 A raktárakkal szembeni elvárások, követelmények 

 A raktárak funkcionális és térbeli elhelyezkedése 

 Kihelyezett raktárak elhelyezkedése, feladatai 

 Raktárak csoportosítása a tárolt áru jellege szerint 

 Centralizált és decentralizált raktárak jellemzői a beszerzésben és az értékesítésben 
 

Raktározási folyamatok 

 Az áruátvétel fajtái, folyamata 

 A mennyiségi áruátvétel típusai és műveletei 

 A minőségi áruátvétel típusai és műveletei 

 Az áruátvétel bizonylatai 

 A betárolás műveletei 

 A komissiózás típusai, műveletei, bizonylat nélküli komissiózás 

 Az expediálás feladata 

 Az áru kiadásának típusai, műveletei, bizonylatai 

 A készletmozgás, készletnyilvántartás bizonylatai 

 A leltározás fogalma, típusai, okmányai 

 A leltározás folyamata 

 A selejtezés fogalma, feladatai, okmányai 



  384/614. oldal  

 A leértékelés fogalma, okai, okmányai 

 A raktári dolgozók leltári felelőssége, a felelősség feltételei 

 A raktári folyamatok számítógépes támogatása 

 (A témakör feldolgozása olyan gyakorlati helyszínen javasolt, ahol legalább 20 külön-

böző árucikk található, cikkenként minimum 3-3 termékkel, egységcsomagolásban.) 
 

Anyag- és áruismeret 

 A darabáru fogalma és tárolásának, mozgatásának jellemzői (javasolt gyakorlati hely-

színen) 

 Az ömlesztett áru fogalma és tárolásának, mozgatásának jellemzői (javasolt gyakorlati 

helyszínen) 

 A szabályozott hőmérsékletű tárolást igénylő áruk tárolásának jellemzői 

 Az élelmiszerek tárolásának jellemzői (higiéniai és klimatikus követelmények, élelmi-

szer-biztonság) 

 A gyógyszerek tárolásának jellemzői (tárolási, nyilvántartási követelmények, engedé-

lyek) 

 A veszélyes áruk fogalma, tulajdonságai, szimbólumai, jelölési rendszere, H- és P-

mondatok 

 A veszélyes áruk jellemző sajátosságai (fizikai, kémiai, toxikológiai, környezetkáro-

sító) 

 A veszélyes áruk tárolásának és együtt tárolásának követelményei és jellemzői 

 A biztonsági adatlap szerepe, tartalma 

 Az áruazonosító eszközök típusai (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 A csomagolás szerepe, funkciója, megjelenési formái: (fogyasztói, gyűjtő, fuvarozói 

és egységrakományok – javasolt gyakorlati helyszínen) 

 Vonalkód és RFID azonosítása, QR-kód használata (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 A vonalkód kódolása és ellenőrző számának kiszámítása 

 A GS1 azonosítási és árukövetési rendszer 

14. RAKTÁRI TÁROLÁS ÉS ANYAGMOZGATÁS TANTÁRGY  72/72* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a különböző tárolási módok 

jellemzőivel, eszközrendszereivel és szabályos kezelésükkel. 

 

Témakörök 

A raktári tárolás rendszere 

 Darabáruk, ömlesztett áruk, folyadékok és gázok tárolási lehetőségei 

 Tárolási módok és jellemzőik (halom, máglya, asztag) 

 Tárolási rendszerek formái, kialakítása, működése (kötött és szabadhelyes tárolás) 



  385/614. oldal  

 Tömbös, soros, kombinált tárolási rendszerek 

 Állványos, állvány nélküli, statikus, dinamikus tárolás 

 A raktári tárolóállványok típusai és jellemzőik 

 A szabványos rakodólapok méretei és terhelhetősége 

 Magas raktári rendszerek jellemzői 

 Áruazonosítási rendszerek 

(A témakör feldolgozása minimum 50%-ban gyakorlati helyszínen javasolt.) 
 

A raktári folyamatok anyagmozgató és mérőeszközei 

 Az anyagmozgatás fogalma, fajtái 

 A raktári anyagmozgatás esetei (tárolótéri és rakodóhelyi anyagmozgatás) 

 A raktári anyagmozgató rendszerek és alrendszereik 

 Az anyagmozgató rendszer szállítóelemeinek csoportosítása 

 Szakaszos működésű anyagmozgató berendezések jellemzői és típusai 

 Folyamatos működésű anyagmozgató berendezések jellemzői és típusai 

 Összetett szállítóelemek és funkcionális felépítésük 

 Állványkiszolgáló targoncák és jellemzőik 

 Állványkiszolgáló gépek és alkalmazásuk feltételei 

 Rakományrögzítő és csomagológépek 

 Mérőeszközök használata, hitelesítés és kalibrálás 

15. RAKTÁRI MUTATÓSZÁMOK TANTÁRGY   72/72* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék azokat a számszerűsíthető tényezőket, 

amelyekkel a raktár működése üzemtanilag és minőségileg jellemezhető. 

 

Témakörök 

Matematikai, fizikai alapok 

A mérés alapelvei 

Fizikai mértékegységek az SI-mértékegységrendszerben 

Mértékegységek átváltása (hosszúság, terület, tömeg, térfogat, űrtartalom) 

Sík- és térgeometriai feladatok megoldása 

Az anyagsűrűség fogalma és számítása 

Az áruk nettó, bruttó árának és az általános forgalmi adó mértékének kiszámítása 

A vonalkód kódolása és ellenőrző számának kiszámítása 

 

Statikus mutatószámok 

 A raktár statikus kapacitása és összetevői 

 A raktári tárolókapacitás számítása 



  386/614. oldal  

 Raktárkapacitás-kihasználási mutató 

 Területkihasználási mutató 

 

Dinamikus mutatószámok 

 A raktár dinamikus kapacitása és összetevői 

 A dinamikus kapacitás kihasználása 

 A dinamikus kapacitás növelésének lehetőségei 

 Gépi kapacitások tervezése 

 Humánerőforrás-szükséglet tervezése 

 A komissiózás és az expediálás folyamat idejének számítása 

 Az egy- és kétlépcsős komissiózás mennyiségének számítása 

 Az anyagmozgató gépek anyagáramlási erősségének és intenzitásának számítása 

 Az anyagmozgató gépek anyagmozgatási munkája és teljesítménye 

 Soros és párhuzamos anyagmozgató gépek teljesítőképessége 

 Átbocsátóképesség 

 Forgási sebesség, forgási idő 

 

Minőségi mutatószámok 

 A vevőkiszolgálás mutatói 

 Az OEE-mutató 

 A készletezési hatékonyság mutatói 
 

16. A RAKTÁRIRÁNYÍTÁS RENDSZERE TANTÁRGY   60/60* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló megismerje az áruáramlási és az információáramlási 

folyamatok ellátási láncba történő integrálódását, és végrehajtási szinten kezelje a raktárirányí-

tási programokat. 

 

Témakörök 

 

Az információ 

 A raktározás információinak fajtái, jellegzetességei 

 Raktári állapotjelző információk 

 Árumozgást jelző információk 

 A raktár külső kapcsolatainak információi 

 A raktári folyamatok információs rendszere 

 A raktárirányítás információs rendszere 

 Az információátvitel módszerei, eszközei 



  387/614. oldal  

 Vezetékes és vezeték nélküli információs rendszerek 

 Az áruáramlás és információáramlás integrációja 

 Az EDI informatikai rendszer 

 

Raktárnyilvántartás 

 A raktárnyilvántartás számítógépes rendszere 

 A raktárnyilvántartás számítógépen rögzített adatai 

 A raktárnyilvántartás adatszolgáltatási lehetőségei 

 Raktárkezelő szoftver használata 

(A témakör feldolgozása gyakorlati helyszínen javasolt.) 

 

Raktárirányítás 

 A raktárirányítási rendszer kapcsolódása a vállalatirányítás rendszeréhez 

 A raktárirányítás feladatai 

 A számítógépes raktárirányítás hierarchikus rendszere 

 A raktárirányító szoftverek funkciói 

 Az irányítási és végrehajtási szint közötti kapcsolat 

 Raktárirányító szoftver használata 

17. RAKTÁRVEZETÉS TANTÁRGY  48/48* ÓRA  

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy az elméleti tananyaghoz kapcsolódva, a szabályokat is-

merve és betartva a tanulók elsajátítsák a raktár működtetésével kapcsolatos gyakorlati felada-

tokat 

. 

Témakörök 

 

A raktár működtetése 

 A raktár működésének szabályozása a vállalat logisztikai rendszerének megfelelően 

 A szervezeti és működési szabályzat 

 A raktár munkavédelmi és balesetelhárítási feladatai 

 A raktári villamos energiahálózat érintésvédelemmel kapcsolatos feladatai 

 Tűzvédelmi feladatok és eszközök a raktárban (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 Környezetvédelem és hulladékkezelés 

 Raktári vagyonvédelem 

 A munkaszerződések és a munkaköri leírások tartalma raktári dolgozóknál 

 A raktári dolgozók teljesítmény értékelésének feladatai 

  



  388/614. oldal  

 

Ellenőrzési, szabályozási feladatok 

 Az emelőgép biztonsági szabályzatának elemei 

 A tároló- és anyagmozgató eszközök vizsgálatának és ellenőrzésének feladatai (javasolt 

gyakorlati helyszínen) 

 A raktári mérőeszközök hitelesítésének típusai és feladatai 

 A gyógyszerek tárolásának, nyilvántartásának követelményei, ellenőrzésének feladatai 

(javasolt gyakorlati helyszínen) 

 Az élelmiszerek tárolásának, nyilvántartásának követelményei és ellenőrzési feladatai 

(javasolt gyakorlati helyszínen) 

 A HACCP-rendszer raktári kiépítésének összetevői, folyamata 

 A veszélyes áruk tárolásának követelményei 

 A veszélyes áruk ellenőrzési rendje a raktározási folyamatban (javasolt gyakorlati hely-

színen) 

18.  LOGISZTIKAI ALAPOK TANTÁRGY  86/86* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a logisztikai rendszerek működését, 

informatikai hátterét, az ahhoz szükséges adatállományokat. Működtetni tudják a vállalatirá-

nyítási rendszereket, és az adatok kinyerésével információt tudjanak nyújtani a logisztikai tel-

jesítményekről a menedzsment számára. 

 

Témakörök 

A logisztikai rendszer felépítése 

 A logisztika fogalma, kialakulása, története 

 A logisztika szerepe a nemzetgazdaságban 

 A mikro logisztikai rendszer részei, jellemzői 

 A makro logisztikai rendszer részei jellemzői 

 A meta logisztikai rendszer részei jellemzői 

 Az ellátási lánc felépítése, típusai, területei, jellemzői 

 Az ellátásilánc-menedzsment feladatai, jellemzői 

 A piaci szereplők kapcsolata az ellátási lánc tagjaival 

 Az ostorcsapás-effektus fogalma, kialakulásának okai, következményei és elkerülésének 

lehetőségei 

 

A logisztika információs rendszere 

 A logisztikai információs rendszer fogalma, összetevői, jellemzői, eszközei 

 A logisztikai információs rendszer adatállományai 



  389/614. oldal  

 Az elektronikus adatcsere (EDI) fogalma, célja, szabványai, elemei, használatának elő-

nyei 

 Az áruazonosító rendszerek szabványai, megvalósulási formái 

 A GS1 szervezet vonalkód rendszerének felépítése, az ellenőrzőszám szerepe 

 Az RFID azonosító rendszer felépítése, az RFID chip típusai és táplálásának módozatai 

(A logisztikai információs rendszer témakör elsajátításához gyakorlati helyszín javasolt) 

 

A logisztikai teljesítmények mutatószámai 

 A kiszolgálási színvonal fogalma, területei, mérőszámai 

 A logisztikai összköltség fogalma, csoportjai, mérése 

 A logisztikai teljesítmény mérése 

19.  BESZERZÉSI LOGISZTIKA TANTÁRGY  82/82* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a beszerzési logisztika folyamatának 

lépéseit, a beszerzést befolyásoló tényezőket, a kockázatokat, a beszállítói kapcsolatok lehető-

ségeit és a megfelelő beszállító értékelésének és kiválasztásának lehetőségeit, szem-pontjait. A 

tanulási szakasz végén a tanulónak ismernie kell a beszerzéssel kapcsolatosan fel-merült költ-

ségeket, azok összetevőit, ismernie kell a költségek egymásra gyakorolt hatását, és gazdaságos-

sági számításokat kell végeznie. 

 

Témakörök 

A beszerzési folyamat 

 A beszerzési logisztika fogalma, feladatai, területei, típusai 

 A beszerzési folyamat lépései (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 A beszerzés típusai, a centralizált és a decentralizált beszerzés fogalma, előnyei, hátrá-

nyai (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 A beszerzés kockázatának és beszerzett áru fontosságának elemzése a Krajlic - mátrix 

segítségével 

 A befolyásolható, a rutin-, a stratégiai és a szűk keresztmetszetű termékek fontossági és 

kockázati jellemzői 

 
 

Beszerzési stratégiák 

 A beszerzési stratégiák típusai, jellemzőik, előnyeik és hátrányaik 

 A beszerzés stratégiai döntései 

 A beszerzési utak megválasztása: direkt és indirekt beszerzési út (javasolt gyakorlati 

helyszínen) 

 A Make or Buy, „gyártani vagy vásárolni” döntést befolyásoló tényezők 
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 A saját és az idegen gyártás indokait befolyásoló tényezők (gyártási minőség és kapa-

citás, pénzügyi megtakarítás és kockázat szempontjából) 

 A beszállítók típusai, a kizárólagos és a több beszállító alkalmazásának módszere 

 A beszállítói kapcsolatok modelljei: hagyományos, együttműködő, stratégiai (javasolt 

gyakorlati helyszínen) 

 A beszállító kiválasztási folyamatának lépései (javasolt gyakorlati helyszínen) 
 

A beszerzési logisztika gyakorlata 

 A gazdaságos rendelési tételnagyság (EOQ) fogalma, feltételei, működési elve 

 Rendelési, készletezési, készlettartási/tárolási költségek 

 A beszállító értékelésének szempontjai 

 A beszállító értékelésének módszerei (kategorikus, súlyozott pontrendszer, költségará-

nyos értékelés) 

 A tulajdonlás teljes költsége (TCO) 

 Gazdaságossági számítások gyakorlati megoldása meghatározott rendelési mennyiség, 

rendelési és készletezési költség, valamint a megadott időszakra vonatkozó felhaszná-

lási igény figyelembevételével 

20. KÉSZLETEZÉSI LOGISZTIKA TANTÁRGY   72/72* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a készletek típusait, a készletkategó-

riákat, készletszinteket és készletnormákat, a készletezés költségeit, a készletgazdálkodás sze-

repét és modelljeit. A tanulási szakasz végén a tanulónak ismernie kell a készletezéssel kapcso-

latosan felmerülő költségeket, azok összetevőit, a költségek egymásra gyakorolt hatását, és gaz-

daságossági számításokat kell végeznie. Elemeznie és grafikusan ábrázolnia kell a különböző 

készletcsoportokat. 

 

Témakörök 

 

A készletezés szerepe 

 A készlet és a készletezés fogalma, szerepe, szükségessége 

 Készletek csoportosításának szempontjai a nemzetgazdasági ágazat, a technológiai fo-

lyamatban elfoglalt helyük, hasznosságuk, funkcióik szerint 

 Készletek számviteli szempontok szerinti csoportosítása (javasolt gyakorlati helyszí-

nen) 

 A készletek típusai (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 ABC és XYZ készletkategóriák, a belőlük felállított mátrix 

 Készletezési modellek rendelési időpontjának és mennyiségének elemzése Krajlic-mát-

rix alapján 
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 A készletezés költségei, a készletezési, a rendelési és a hiányköltségek 

 Készletszintek fogalma és típusaik 

 Készletnormák és típusaik 

 

Készletgazdálkodás 

 A készletgazdálkodás fogalma, feladatai és befolyásoló tényezői 

 A készletgazdálkodás szerepe és területei a vállalati működésben (javasolt gyakorlati 

helyszínen) 

 A készletgazdálkodás modelljei 

 A fűrészfog, a kétraktáros, a ciklikus és a csillapításos készletgazdálkodási modell kész-

letidő diagramja, jellemzőik, előnyeik és hátrányaik (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 

A készletezési logisztika gyakorlata 

 Rendelési készletszintek meghatározása biztonsági készlet megadásával 

 Átlagkészlet számítása, kronologikus átlag számítása 

 Felhasznált készlet és zárókészlet értékének meghatározása FIFO-, LIFO-, HIFO-, 

LOFO-módszerekkel, készlet értékelése 

 Készletek ABC-elemzése csoportonkénti alsó és felső értékhatár megadásával, halmo-

zott (kumulált) értékek grafikus ábrázolása 

 Forgási sebesség, forgási idő számítása 

21. TERMELÉSI LOGISZTIKA TANTÁRGY  72/72* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a termeléstervezés, termelés üteme-

zés és termelésirányítás korszerű megoldásait, folyamatait, szabályozásait, a különböző gyár-

tási rendszerek típusait, jellemzőit. A tanulási szakasz végén a tanulónak ismernie kell az 

anyagszükséglet- és erőforrás-tervezés elemeit, módszereit, meg kell határoznia a gyártási fo-

lyamat hatékonyságát, tevékenységi hálót kell készítenie és elemeznie kell a kiszámolt eredmé-

nyeket. 

 

Témakörök 

 

Termeléstervezés 

 A termelési logisztika fogalma, célja, folyamatai 

 A nyomó (push) és szívó (pull) gyártási rendszer jellemzői (javasolt gyakorlati helyszí-

nen) 

 Gyártási folyamatok típusai és jellemzői tömegszerűség és anyagáramlás szerint 

 Gyártási rendszerek csoportosítása és jellemzői 

 Kapacitástervezés, tevékenységi háló (javasolt gyakorlati helyszínen) 
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 Aggregált tervezés célja, stratégiái 

 A termeléstervezés és -ütemezés módszerei, Johnson-szabály 

 Anyagszükséglet-tervezés (MRP-I) lényege, elemei, módszere 

 A gyártási erőforrás-tervezés (MRP-II) célja, bemenő adatai 

 

Termelésirányítás 

 A termelésirányítás korszerű megoldásai 

 A Just-in-Time (JIT) termelésirányítási rendszer fogalma, célja, jellemzői, előnyei, hát-

rányai 

 A kanban termelésirányítás fogalma, szabályai, alkalmazásának feltételei, használatá-

nak előnyei 

 Az optimalizált gyártástechnológia (OPT) fogalma, célja, összetevői, eszközei, szabá-

lyai 

(A termelésirányítás témakör elsajátítása gyakorlati helyszínen javasolt.) 

 

A termelési logisztika gyakorlata 

 Optimális sorozatnagyság meghatározása (sorozatindítási költségek) 

 A gyártási folyamat ciklusidejének, a munkaállomások számának és a folyamat haté-

konyságának meghatározása 

 A tevékenységi háló megrajzolása 

 A maximális kibocsátás és átfutási idő kiszámítása 

 Egyenletes ütemű és megrendelés szerinti termelés ütemezés költségszámítása készle-

tezési és túlóraköltségek figyelembevételével, az eredmények elemzése 

 Rendelés ütemezése a Johnson-szabály és a legrövidebb munkaidő prioritás alkalmazá-

sával 

 Megadott végtermék anyagszükséglet-tervezése bruttó kereslet, nyitókészlet, rendelési 

tételnagyság és átfutási idő megadásával (MRP-I) 

22. ELOSZTÁSI LOGISZTIKA TANTÁRGY  86/86* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék és alkalmazzák az értékesítési csa-

tornákat, disztribúciós rendszereket. Cél, hogy a tanulási szakasz végén a tanuló meg tudja ter-

vezni az optimális elosztást, ismerje annak költségeit és idejét, valamint meg tudja tervezni a 

vissza-utas logisztikai folyamatokat. 

 

Témakörök 

  

Disztribúció és értékesítés 

 Az elosztási logisztika fogalma és helye a mikrologisztikai rendszerekben 
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 Az elosztási rendszerek feladata, típusai 

 A rendelésfeldolgozás folyamata 

 Fizikai disztribúciós rendszer fogalma, tagoltsága és jellemzői 

 Az értékesítési csatorna feladatai, folyamatai, szereplői és típusai 

 Az elosztási szükséglettervezés (DRP) fogalma, célja, bemenő adatai és módszere 

 A városi (city) logisztika fogalma, célja összetevői 

 A visszutas (reverz, inverz) logisztika fogalma, tartalma és jellemzői 

 

Az elosztási logisztika gyakorlata 

 Áruterítés útvonalának optimalizálása távolságadatok számítógépes meghatározásával, 

sorminimum-módszer alkalmazásával 

 Elosztási szükséglettervezés számítása bruttó kereslet, nyitókészlet (raktárkészlet), ren-

delési és gyártási sorozatnagyság, valamint átfutási idő megadásával 

23. MINŐSÉG A LOGISZTIKÁBAN TANTÁRGY  60/60* ÓRA 

A 9-13. évfolyamon megszervezett képzés a fő szakképesítés óraszáma / * a két éves nappali 

képzés óraszáma, amely érettségi vizsgára épülő képzés. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló megismerkedjen a logisztikai szolgáltatást nyújtó 

szervezetek vevőkiszolgálási, és a fogyasztói igények megfelelő szintű kielégítését biztosító 

hátterével, a minőségi szabványokkal, a minőségügyi tervezéssel, a minőségirányítással és a 

fejlesztési lehetőségekkel. Az ismeretek elsajátítását követően a tanuló képes lesz a mutató-

számok alapján mérni a szolgáltatás minőségét, és javaslatokat tenni a fejlesztésre. 

 

Témakörök 

 

Minőségi alapismeretek 

 A minőség fogalma, jellemzői, értelmezése a gyártási és logisztikai folyamatokban 

 A termékek objektív és szubjektív minőségi jellemzői (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 Termékek minőségi osztályba sorolása, a minőségi bizonyítvány tartalma (javasolt gya-

korlati helyszínen) 

 A jótállás, szavatosság és a termékfelelősség fogalma és jellemzői 

 Az elosztási logisztika termelékenységi, gazdasági és minőségi mutatói 

 A szabvány fogalma, rendszerei és jelölése, a szabványoknak való minőségi megfelelő-

ség (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 Az ISO 9000 szabvány szerinti minőségmenedzsment fogalma, szabványai, alapelvei, 

tanúsításának módjai (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 A teljes körű minőségmenedzsment (TQM) célja, alapvető részei (javasolt gyakorlati 

helyszínen) 

 A Lean menedzsment célja, filozófiai alapelvei, jellemzői, a veszteségforrások (7 muda) 

típusai 
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A minőségmenedzsment fejlesztésének eszközei 

 A PDCA-elv 

 Kaizen-tevékenység 

 A hibamód- és hatáselemzés (FMEA) módszere 

 Ok - okozati elemzés (Ishikawa-diagram) 

 

A logisztika minőségi mutatói 

 Átlagos minőségi kategória (ÁMK) és átlagos minőségi együttható (ÁME) számítása 

 Selejtszázalék és átlagos selejtszázalék számítása 

 Minőségi hibaarány és minőségi teljesítmény számítása 

 Teljes eszközhatékonysági mutató (OEE) számítása 

 Logisztikai szolgáltatások minőségi mutatóinak számítása 

24. EGYBEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel / Két évfolyamos érettségi vizsgával 

Az egybefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek kere-

tében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a 

tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

 5 éves képzésben (12. évfolyam) 2 éves (1/13 és 2/14) 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 140* óra 160 óra 

 

Amennyiben az intézmény választása szerint a szakirány oktatása a tanítási évben teljesítendő 

oktatásból és a tanítási éven kívüli egybefüggő gyakorlatból áll. 

 

A szakmai gyakorlat témakörei 

 

A Közlekedési, Raktározási és Logisztikai tantárgycsoportokban oktatott foglalkozási tárgyban 

oktatott ismeretekben meghatározott feladatok közül az egyes közlekedési alágazatok (vasút, 

közút, vízi) fuvarfeladatainak szervezésében, és lebonyolításában való részvétel, amely magá-

ban foglalja a járműállomány tulajdonságainak megismerését, a fuvarfeladatok vezénylését, a 

fuvarozással kapcsolatos okmányok kitöltését, kezelését, a tarifa számítások gyakorlását, vala-

mint a fuvarfeladat teljesítésének ellenőrzését. 

A szakmai gyakorlaton a raktározási folyamatok és irányításuk tanulmányozása, valamint a fo-

lyamatokban való felügyelettel történő részvétel valósul meg. A hallgatóknak meg kell ismerni 

a raktári gépek és eszközök használatának jellegzetességeit, felhasználásuk szabályait. Részt 

vesznek az áruátvétel tevékenységeiben megismerve az áruazonosítás fajtáit, a dokumentációk 

kezelését. 
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Ugyanakkor a szakmai gyakorlat alatt a „Munkahelyi kommunikáció” tantárgyban oktatott el-

méleti ismertek alapján a hallgatók tanulmányozzák a vállalaton belüli, és az ügyfelekkel tör-

ténő külső kommunikáció verbális és non verbális gyakorlati elemeit, és megfigyeléseiről kri-

tikai elemzést készítenek, amely összehasonlítja az elméleti ismereteket a gyakorlattal. 

3.5.8. HELYI TANTERV - ÓRATERV LOGISZTIKAI TECHNIKUS  

A szakképzési programtervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a Logisz-

tika és közlekedés szakmai képzés során a szükséges munkafeladatok maradéktalan végrehaj-

tására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a programtervben meghatározott ismeretek megfelelő 

elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.  

A Logisztika és ezen belül a raktározás, vezetés elmélet, logisztikai folyamatok, valamint a 

közlekedési és szállítmányozási ismeretek tantárgyainak tanítási célja, hogy a szakterület tevé-

kenységének sokszínű, tartalmas, tevékeny tanulói magatartást és tanulási élményeket is ered-

ményező bemutatásával keltse fel a tanulók érdeklődését a szakterület iránt, és felkészítsen a 

sikeres szakmai érettségire, valamint szakmai vizsgára, ahol eredményes vizsgát tudnak tenni.  

 

 

Tantárgy 
9. 

 évfolyam 

10. 

évfolyam 

11.  

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

Munkavállalói ismeretek 0,5     

Gazdasági ismeretek 3 3    

Vállalkozások működtetése  2    

Kommunikáció 1 2    

Digitális alkalmazások 2,5 2    

Munkavállalói idegen nyelv     2 

Közlekedési alapok   3   

Közlekedés technikája és üzemvitele   4   

Külkereskedelmi és vámismeretek   3   

Általános szállítmányozás    3 3 

Ágazati szabályozások    4  

Szállítmányozói feladatok     5 

Raktározási alapok     2   

Raktári tárolás és anyagmozgatás   2   

Raktári mutatószámok    2  
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A raktárirányítás rendszere     2 

Raktárvezetés     1,5 

Logisztikai alapok    1 1,5 

Beszerzési logisztika    1 2 

Készletezési logisztika    1 2 

Termelési logisztika    1 2 

Elosztási logisztika    1 2 

Minőség a logisztikában     1 

Összes óraszám 7 9 14 14 24 

 

9. évfolyam 

I. Munkavállalói ismeretek 

Heti óraszám: 0,5 óra  Éves óraszám: 18 óra 

 

Témakör Óraszám 

Álláskeresés 5 

Munkajogi ismeretek 5 

Munkaviszony létesítése 5 

Munkanélküliség 3 

Összes óraszám 18 

 

II. Gazdasági ismeretek 

Heti óraszám: 3 óra  Éves óraszám: 108 óra 

 

Témakör Óraszám 

Gazdasági alapfogalmak 24 

A háztartások gazdálkodása 33 

A vállalat termelői magatartása 51 

Összes óraszám 108 
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III. Kommunikáció 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 36 óra 

 

Témakör Óraszám 

Kapcsolatok a mindennapokban 18 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 18 

Összes óraszám 36 

 

IV. Digitális alkalmazások 

Heti óraszám: 2,5 óra  Éves óraszám: 90 óra 

 

Témakör Óraszám 

Munkavédelmi ismeretek 4 

Tízujjas, vakon gépelés 68 

Digitális alkalmazások 18 

Összes óraszám 90 

 

10. évfolyam 

I. Gazdasági ismeretek 

Heti óraszám: 3 óra  Éves óraszám: 108 óra 

 

Témakör Óraszám 

Az állam gazdasági szerepe, feladatai 27 

Jogi alapfogalmak 15 

Tudatos fogyasztói magatartás 15 

Marketing alapfogalmak 24 

Nemzetközi gazdaság kapcsolatok 27 

Összes óraszám 108 
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II. Vállalkozások működtetése 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 72 óra 

 

Témakör Óraszám 

A vállalkozások gazdálkodása 9 

A gazdálkodási folyamatok eredménye 27 

Statisztikai alapismeretek 36 

Összes óraszám 72 

 

III. Kommunikáció 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 72 óra 

 

Témakör Óraszám 

Kommunikációs folyamat 36 

Ön- és társismeret fejlesztés 36 

Összes óraszám 72 

 

IV. Digitális alkalmazások 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 72 óra 

 

Témakör Óraszám 

Tízujjas, vakon gépelés 36 

Digitális alkalmazások 36 

Összes óraszám 72 

 

11. évfolyam 

I. Közlekedési alapok 

Heti óraszám: 3 óra  Éves óraszám: 108 óra 

 

Témakör Óraszám 
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A közlekedési alágazatok átfogó ismerete  18 

Közlekedésbiztonság  6 

A közlekedés hatása a környezetre  6 

Közlekedési számítások  30 

Közlekedésinformatika  6 

Közlekedésföldrajz  42 

Összes óraszám 108 

 

II. Közlekedés technikája és üzemvitele 

Heti óraszám: 4 óra  Éves óraszám: 144 óra 

 

Témakör Óraszám 

Vasúti közlekedés  30 

Közúti közlekedés  32 

Légii közlekedés  28 

Belvízi közlekedés  18 

Tengeri közlekedés  18 

Csővezetékes szállítás  18 

Összes óraszám 144 

 

III. Külkereskedelmi és vámismeretek 

Heti óraszám: 3 óra  Éves óraszám: 108 óra 

 

Témakör Óraszám 

Külkereskedelmi ügyletek  22 

Nemzetközi pénzügyek  20 

Külkereskedelmi szokványok  40 

Vámismeretek  26 

Összes óraszám 108 
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IV. Raktározási alapok 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 72 óra 

 

Témakör Óraszám 

Raktárak helye, szerepe 12 

Raktározási folyamatok 30 

Anyag és áruismeret  30 

Összes óraszám 72 

 

V. Raktári tárolás és anyagmozgatás 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 72 óra 

 

Témakör Óraszám 

A raktári tárolás rendszere  36 

A raktári folyamatok anyagmozgató és mérőeszközei  36 

Összes óraszám 72 

 

12. évfolyam 

I. Általános szállítmányozás 

Heti óraszám: 3 óra  Éves óraszám: 108 óra 

 

Témakör Óraszám 

Szállítmányozási alapok  14 

Szállítmánybiztosítás  22 

Magyarország szállítmányozási, közlekedési földrajza  36 

Európa szállítmányozási, közlekedési földrajza  36 

Összes óraszám 108 
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II. Ágazati szabályozások 

Heti óraszám: 4 óra  Éves óraszám: 144 óra 

 

Témakör Óraszám 

Vasúti szabályozás  34 

Közúti szabályozás  35 

Légi szabályozás  20 

Belvízi szabályozás  20 

Tengeri szabályozás  20 

Veszélyes küldemények fuvarozásának szabályozása  15 

Összes óraszám 144 

 

III. Raktári mutatószámok 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám:72 óra 

 

Témakör Óraszám 

Matematikai, fizikai alapok  6 

Statikus mutatószámok  24 

Dinamikus mutatószámok  24 

Minőségi mutatószámok  18 

Összes óraszám 72 

 

IV. Logisztika alapok 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 36 óra 

 

Témakör Óraszám 

A logisztikai rendszer felépítése  24 

A logisztika információs rendszere  12 

Összes óraszám 36 
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V. Beszerzési logisztika 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 36 óra 

 

Témakör Óraszám 

A beszerzési folyamat  24 

Beszerzési stratégiák  12 

Összes óraszám 36 

 

VI. Készletezési logisztika 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 36 óra 

 

Témakör Óraszám 

A készletezés szerepe  24 

Készletgazdálkodás  12 

Összes óraszám 36 

 

VII. Termelési logisztika 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 36 óra 

  

Témakör Óraszám 

Termeléstervezés  24 

Termelésirányítás  12 

Összes óraszám 36 

 

VIII. Elosztási logisztika 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 36 óra 

 

Témakör Óraszám 

Disztribúció és értékesítés  36 

Összes óraszám 36 
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13. évfolyam 

I. Munkavállalói idegen nyelv 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 62 óra 

 

Témakör Óraszám 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 11 

Önéletrajz és motivációs levél 20 

„Small talk” – általános társalgás 11 

Állásinterjú 20 

Összes óraszám 62 

 

II. Általános szállítmányozás 

Heti óraszám: 3 óra  Éves óraszám: 93 óra 

Témakör Óraszám 

Európa szállítmányozási, közlekedési földrajza  21 

Szakmai idegen nyelv  36 

Idegen nyelvű szakmai levelezés  36 

Összes óraszám 93 

 

III. Szállítmányozói feladatok 

Heti óraszám: 5 óra  Éves óraszám: 155 óra 

 

Témakör Óraszám 

Vasúti árutovábbítás 40 

Közúti árutovábbítás 35 

Légi árutovábbítás 20 

Belvízi árutovábbítás 20 

Tengerentúli árutovábbítás 20 

Multimodális és kombinált árutovábbítási rendszerek  20 

Összes óraszám 155 
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IV. Raktárirányítás rendszere 

Heti óraszám: 2óra  Éves óraszám: 62 óra 

 

Témakör Óraszám 

Az információ  14 

Raktárnyilvántartás  24 

Raktárirányítás  24 

Összes óraszám 62 

 

V. Raktárvezetés 

Heti óraszám: 1,5 óra  Éves óraszám: 47 óra 

 

Témakör Óraszám 

A raktár működtetése  24 

Ellenőrzési, szabályozási feladatok  23 

Összes óraszám 47 

 

VI. Logisztikai alapok 

Heti óraszám: 1,5 óra  Éves óraszám: 47 óra 

 

Témakör Óraszám 

A logisztikai rendszer felépítése  8 

A logisztika információs rendszere  8 

A logisztikai teljesítmények mutatószámai  31 

Összes óraszám 47 

 

VII. Beszerzési logisztika 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 62 óra 

 

Témakör Óraszám 

A beszerzési folyamat  12 

Beszerzési stratégiák  14 
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A beszerzési logisztika gyakorlata  36 

Összes óraszám 62 

 

VIII. Készletezési logisztika 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 62 óra 

 

Témakör Óraszám 

Készletgazdálkodás  31 

A készletezési logisztika gyakorlata  31 

Összes óraszám 62 

 

IX. Termelési logisztika 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 62 óra 

 

Témakör Óraszám 

Termelésirányítás  31 

A termelési logisztika gyakorlata  31 

Összes óraszám 62 

 

X. Elosztási logisztika 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 62 óra 

 

Témakör Óraszám 

Disztribúció és értékesítés  31 

Az elosztási logisztika gyakorlata  31 

Összes óraszám 62 

 

XI. Minőség a logisztikában 

Heti óraszám: 1 óra  Éves óraszám: 31 óra  

 

Témakör Óraszám 
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Minőségi alapismeretek  10 

A minőségmenedzsment fejlesztésének eszközei  10 

A logisztika minőségi mutatói  11 

Összes óraszám 31 

 

XII. Egybefüggő szakmai gyakorlat 

Napi óraszám: 7 óra / nap  Összes óraszám: 140 óra 

 

4 hét heti 5 alkalom – 7 óra / alkalom 35 

Összes óraszám 140 

 

3.5.9. KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

ÁGAZATI ALAPVIZSGA 

I. Írásbeli vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdálkodási tevékenység alapjai  

A vizsgatevékenység leírása:  

 

Az írásbeli feladatlap minimum 20, maximum 30 feladatból áll és a következő témakörök ta-

nulási eredményeit méri: gazdasági alapfogalmak, piac és pénz, a vállalkozási formák, az állam 

gazdasági szerepe és feladatai, jogi alapfogalmak, tudatos fogyasztói magatartás, a beszerzés-

hez, a tároláshoz és az értékesítéshez kapcsolódó feladatok.  

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 30%  

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte.  

II.  Gyakorlati vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Információkezelés és üzleti kultúra  

 

A vizsgatevékenység leírása 
 

I. vizsgarész: Információkezelés  
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Egy, a képző intézmény által összeállított feladatsor megoldása számítógépen internet, szöveg-

szerkesztő és táblázatkezelő programok alkalmazásával, amely a következő két feladatot tartal-

mazza:  
 

1. feladat: A képzőintézmény által megadott szempontsor alapján egy üzleti levél (ajánlatkérés, 

vagy megrendelés, vagy megrendelés visszaigazolása, vagy érdeklődő levél) elkészítése, meg-

írása, megformázása és mentése a vizsgaszervező által megadott mappába és helyre. A vizsgá-

zók a feladatok elvégzéséhez szövegszerkesztő programot használnak, a létrehozott dokumen-

tumba általuk megszerkesztett táblázatot illesztenek.  
 

2. feladat: Hiányos szállítólevél kitöltése előre megadott adatok alapján.  

 

II. vizsgarész: Viselkedéskultúra, kommunikáció  

Az alábbi témakörökhöz kapcsolódó, a képző intézmény által összeállított minimum 4 feladat-

sor közül egy szituációs feladat szóbeli végrehajtása:  

 a vállalkozás adatbázisából hiányzó ügyféladatok bekérése (pl. hiányzó email cím, adó-

szám, telephelycím, stb.) az ügyféltől  

 telefonos ajánlatkérés új/meglévő üzleti partnerektől (pl. katalógus kérése, árjegyzék 

igénylése, stb.)  

 áruátvételkor tapasztalt eltérések rendezése (pl. mennyiségi vagy minőségi eltérések 

rendezése, késések kezelése, kísérő dokumentumok hiánya, stb.),  

 vevői panaszok kezelése (pl. minőségi hibás termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos 

panaszok rendezése, késedelmes szállításhoz kapcsolódó panaszok kezelése, félreérté-

sek tisztázása, stb.)  

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  

I. rész: 45 perc  

II. rész: 15 perc (5 perc felkészülés, 10 perc feladat-végrehajtás)  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 70 % 

 

SZAKMAI VIZSGA  

Szakmairány megnevezése: Logisztika és szállítmányozás  

 

I. Központi interaktív vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése:  

Logisztika, szállítmányozás, közlekedés és raktározás elméleti alapjai 

A vizsgatevékenység leírása:  

Az írásbeli online feladatlap minimum 20, maximum 30 feladatból áll és a következő témakö-

rök tanulási eredményeit méri: Közlekedési alapok, Közlekedés technikája és üzemvitele, Kül-

kereskedelmi és vámismeretek, Általános szállítmányozás, Ágazati szabályozások, Logisztikai 

alapok, Beszerzési logisztika, Készletezési logisztika, Termelési logisztika, Elosztási logisz-

tika, Minőség a logisztikában, Raktározási alapok, Raktárirányítás rendszere, Raktárvezetés 

tantárgyak elméleti témakörei.  
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A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 % 

 

II. Projektfeladat  

A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex gyakorlati vizsga  

A/vizsgarész: Logisztika és raktározás üzemtani és minőségi mutatói  

B/vizsgarész: Külkereskedelmi ügylet lebonyolításának szállítmányozói feladatai  

C/vizsgarész: Portfólió elkészítése és bemutatása  

A vizsgatevékenység leírása:  
 

A/vizsgarész: Logisztika és raktározás üzemtani és minőségi mutatói  

A számítási feladatokat tartalmazó írásbeli feladatlap az alábbi témakörök tanulási eredményeit 

méri: A raktári mutatószámok (raktározás üzemtani – terület és térfogatkihasználás, vevői és 

készletezési mutatói, saját és bérraktárhoz kapcsolódó költségszámítások, beruházási költség-

kalkulációk, leltáreredmény-számítás), valamint a logisztikai teljesítmények mutatószámai, a 

beszerzési logisztika gyakorlata, a készletezési logisztika gyakorlata, a termelési logisztika gya-

korlata, az elosztási logisztika gyakorlata és a logisztika minőségi mutatói témakörök gazdasá-

gossági számításai. A vizsgasorban minimum 8 db maximum 10 db feladatot kell a vizsgázók-

nak megoldaniuk, a raktározás tanulási eredményeihez kapcsolódóan 4-5 db feladat, a logisz-

tika tanulási eredményeihez kapcsolódóan 4-5 db feladat szerepel a vizsgasorban.  

 

B/vizsgarész: Külkereskedelmi ügylet lebonyolításának szállítmányozói feladatai  

A feladatlap egy komplex import vagy export külkereskedelmi ügylet lebonyolításának a meg-

tervezését, megszervezését és a kapcsolódó logisztikai feladatok elvégzését kéri számon. A 

megoldáshoz internetes felületeket, elektronikus díjszabásokat, okmányokat használ. A vizsga-

feladat az alábbi témakörök tanulási eredményeit méri: Külkereskedelmi és vámismeretek, Ál-

talános szállítmányozás, Szállítmányozói feladatok, Közlekedési alapok, Közlekedés földrajz, 

Közlekedés informatika, Közlekedési számítások. A vizsgafeladat megoldásánál a vizsgázó a 

tanult módszerek alapján öt fő folyamathoz kapcsolódó tevékenységet hajt végre a megadott 

adatok szerint.  

1. Import vámeljáráshoz kapcsolódó tevékenységek  

a. Vámtarifaszámot határoz meg a TARIC segítségével  

b. Vámtétel alapján fizetendő vámot és ÁFA összeget számol  

2. Incoterms klauzulát ismertet és paritásos árat határoz meg  

3. Árutovábbításhoz kapcsolódó tevékenységek  

a. Fuvareszközt választ  

b. Rakodási tervet készít  

c. Fuvarlevelet állít ki  

4. Fuvardíjat, fuvarköltséget határoz meg  

a. Közúti, vasúti, légi, vízi árutovábbítás esetében díjszabások segítségével  

b. Közúti árutovábbítás esetében útdíjat, üzemanyagköltséget és egyéb kiegészítő költ-

ségeket számol, menetidő számvetést készít a hatályos jogszabály értelmében, internet 

segítségével  
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5. Raktárkezelő szoftver segítségével árukiadást vagy bevételezést végez, szállítólevelet 

készít vagy dolgoz fel, számlát állít ki.  

 

C/vizsgarész: Portfólió elkészítése és bemutatása  

Az iskolai tanulmányok alatt és a gyakorlati képzés során elsajátított kompetenciákról és gya-

korlati tevékenységekről, valamint a tanuló saját érdeklődési köréről készült gyűjtemény elké-

szítése és bemutatása.  

 A tanuló az időszakonként összegyűjtött elemeket egységbe szerkeszti, a szaktanár ré-

szére a tanórák keretein belül minden félév zárása előtt 2 héttel bemutatja, és jóváhagyás 

után feltölti a kijelölt online tárhelyre.  

 A vizsgázónak az elkészült portfóliót legkésőbb a szakmai záróvizsga megkezdése előtti 

30. napig kell bemutatnia és a kijelölt tárhelyen elhelyeznie.  

 A szaktanár előzetesen értékeli a feltöltött portfólió összeállításának teljességét, igényes-

ségét, tartalmát, a tanuló fejlődését.  

Javasolt portfólió elemek:  

– Az összefüggő szakmai gyakorlati tevékenységről a tanuló által készített beszámoló bemu-

tatása.  

– A gyakorlat helyszínén kapott egyéni feladat-megoldások bemutatása.  

– A szakmai gyakorlat alatt készült feljegyzések, a gyakorlat helyszínén megismert nyilván-

tartások, dokumentumok bemutatása . 

–  Külföldi szakmai gyakorlatról készült élménybeszámoló, és a gyakorlati tapasztalatok be-

mutatása magyar/idegen nyelven. 

– Szakmai rendezvényen, szakmai versenyen való részvétel bemutatása, üzemlátogatás, ta-

nulmányi kirándulás, sikeres dolgozat bemutatása. Iskolán kívüli eseményekről, sport, 

hobbi, egyéb saját érdeklődési körről szóló szöveges dokumentumok, képek, filmek; élet-

pálya elképzelésekről, tervekről szóló bemutató.  

– Egy-egy szakmai tárgy önálló projektfeladatainak, produktumainak bemutatása,. 

– Gyakorlati feladatmegoldás (esettanulmányhoz kapcsolódó elektronikus bizonylatok kitöl-

tése)  

– Önálló kutatómunka, témafeldolgozás bemutatása.  

– Vállalt kiselőadások  

– Ügyviteli szoftverek ismeretének bemutatása  

– IKT kompetenciák bemutatása  

– Szakmai gyakorlaton végzett feladatok bemutatása, munkanapló, speciális ismeretek elsa-

játítása. 

– Szakmai fejlődés értékelése, önreflexiók, amikre büszke. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  

A/vizsgarész: 120 perc  

B/vizsgarész: 120 perc  

C/vizsgarész: A portfólió elkészítésére a 12-13. évfolyam tanulmányi időszaka áll rendel-

kezésre. Bemutatására prezentáció (ppt.) formájában a vizsganapon 15 perc.  

 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:  

A/vizsgarész: 25 %  

B/vizsgarész: 25 %  

C/ vizsgarész: 30 % (20% portfólió; 10% prezentáció)  
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3.6. TECHNIKUMI KÉPZÉS 2020 PROGRAMTANTERV 

SZERINT - PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ  

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (5 0411 09 01) 

3.6.1. A SZAKMA ALAPADATAI  

Az ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment  

A szakma megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző  

A szakma azonosító száma: 5 0411 09 01  

A szakma szakmairányai: —  

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 A szakma Magyar Képesítési 

Keretrendszer szerinti szintje: 5  

Ágazati alapoktatás megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment ágazati alapoktatás  

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

3.6.2.  A SZAKMA LEÍRÁSA 

A pénzügyi és számviteli tudása alkalmassá teszi, hogy aktív és meghatározó tagja legyen a 

gazdálkodó szervezet pénzügyi menedzsmentjének. Kompetenciái birtokában kulcsszerepet 

játszik a pénzügyi és számviteli (rész) feladatok elvégzésében, ellenőrzésében.  

Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és adatbázisok 

segítségével az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügy-

intézői feladatokat végez, adóbevallást készít. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adó- és járulék-

fizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Szóban és írásban 

a kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatójával. A szabályoknak megfelelően in-

tézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki- és befizetéseket, valamint az 

utalásokat. Nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, meg-

rendeléseket és szerződéseket. Egyezteti a bejövő és kimentő számlákat. A pénz és hitelműve-

letekkel kapcsolatos ügyintézést végez. Összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához szüksé-

ges adatokat és információkat, amelyre alapozva statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket 

készít. Szakmai irányítással befektetési döntések, vállalkozásfinanszírozási feladatok admi-
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nisztratív teendőit végrehajtja. Kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi szolgáltatások alkalma-

zásának. Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biz-

tonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére. 

3.6.3.  A KÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS FELTÉTELEI  

Iskolai előképzettség:  

Alapfokú iskolai végzettség  

Alkalmassági követelmények  

Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges  

Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges  
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3.6.4. A KÉPZÉS ÓRASZÁMAI 

 

Évfolyam  9.  10.  11.  12.  13.  
A képzés 

összes óra-

száma  
1/13.  2/14.  

A képzés 

összes óra-

száma  

Évfolyam összes óraszáma  252  324  454  456  753  2239  1119  974  2093  

Munkavállalói ismeretek  18  0  0  0  0  18  18  0  18  

Álláskeresés  5              5  5     5  

Munkajogi alapismeretek  5              5  5     5  

Munkaviszony létesítése  5              5  5     5  

Munkanélküliség  3              3  3     3  

Munkavállalói idegen nyelv  0  0  0  0  62  62  0  62  62  

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések              11  11     11  11  

Önéletrajz és motivációs levél              20  20     20  20  

„Small talk” – általános társalgás              11  11     11  11  

Állásinterjú              20  20     20  20  

Gazdasági és jogi alapismeretek  108  108  0  0  0  216  108  0  108  
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Gazdasági alapfogalmak  24          24  10    10  

A háztartások gazdálkodása  26          26  6    6  

Fogyasztói magatartás  8          8  6    6  

A vállalat termelői magatartása  50          50  28    28  

Az állam gazdasági szerepe, feladatai    56        56  12    12  

A nemzetgazdaság ágazati rendszere    13        13  10    10  

Nemzetközi gazdaság kapcsolatok    6        6  4    4  

Marketing alapfogalmak    5        5  4    4  

Jogi alapismeretek    10        10  10    10  

Tulajdonjog    8        8  8    8  

 

Kötelmi jog    10        10  10    10  

Vállalkozások működtetésének alapis-

meretei  
0  144  0  0  0  144  114  0  114  

A vállalkozások gazdálkodása    27        27  20    20  

A gazdálkodási folyamatok eredménye    27        27  22    22  

Statisztikai alapismeretek    54        54  36    36  
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Banki alapismeretek    18        18  18    18  

Könyvvezetési alapok    18        18  18    18  

Tanulási terület összóraszáma  108  252  0  0  0  360  222  0  222  

Kommunikáció  36  0  0  0  0  36  36  0  36  

Kapcsolatok a mindennapokban  10          10  10    10  

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  10          10  10    10  

Kommunikációs folyamat  8          8  8    8  

Ön- és társismeret fejlesztése  8          8  8    8  

Digitális alkalmazások  90  72  0  0  0  162  162  0  162  

Munkavédelmi ismeretek  4          4  4    4  

Tízujjas, vakon gépelés  68  36        104  104    104  

Levelezés és iratkezelés    18        18  18    18  

Digitális alkalmazások  18  18        36  36    36  

Tanulási terület összóraszáma  126  72  0  0  0  198  198  0  198  

Gazdálkodási ismeretek  0  0  66  54  36  156  72  73  145  

A vállalkozások gazdasági feladatai      12      12  12    12  
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Gazdálkodás a befektetett eszközökkel      36      36  26    26  

Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer      18  26    44  34  9  43  

Munkaerő és bérgazdálkodás        28  10  38    38  38  

A vállalkozás vezetése, szervezete és 

stratégiája  
        14  14    14  14  

A vállalkozások válsága          12  12    12  12  

 

Gazdasági számítások  0  0  18  36  0  54  36  18  54  

Pénzügyi számítások        18    18  18  18  36  

Statisztikai számítások      18  18    36  18    18  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  84  90  36  210  108  91  199  

Pénzügy  0  0  162  166  67  395  214  160  374  

A pénzügyi intézményrendszer      20      20  18    18  

Bankügyletek      24      24  22    22  

A pénz időértéke      26      26  25    25  

A pénzforgalom      18      18  18    18  
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A pénzkezelés bizonylatai      36      36  31    31  

A vállalkozások finanszírozása      20  25    45  42    42  

A vállalkozások pénzügyi teljesítményé-

nek mérése      18  11    29  22    22  

Nemzetközi pénzügyek         20    20    18  18  

Pénzügyi piacok és termékeik        50  7  57    50  50  

Befektetések értékelése        50  6  56    50  50  

Biztosítási alapismertek        10    10    10  10  

Komplex pénzügyi feladatok          54  54  36  32  68  

Irodai szoftverek alkalmazása  0  0  0  0  93  93  0  93  93  

Irodai szoftverek szakmai alkalmazása          93  93    93  93  

Adózás   0  0  0  36  92  128  69  59  128  

Az államháztartás rendszere        8    8  8    8  

Az adózás rendje, az adóigazgatási rend-

tartás  
      12    12  12    12  

Személyi jövedelemadózás és bért terhelő 

járulékok  
      16  15  31  31    31  
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Az egyéni vállalkozó jövedelemadózási 

formái  
        18  18  18    18  

Társaságok jövedelemadózása          18  18    18  18  

Általános forgalmi adó          18  18    18  18  

Helyi adók          15  15    15  15  

Gépjárműadó és cégautóadó          8  8    8  8  

Elektronikus bevallás   0  0  0  0  109  109  0  109  109  

A gyakorlat előkészítése          8  8    8  8  

Az elektronikus bevallás gyakorlata          93  93    93  93  

A bevallások ellenőrzése          8  8    8  8  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  162  202  361  725  283  421  704  

      

Számvitel  0  0  136  128  114  378  218  184  402  

A számviteli törvény és az éves beszámoló      36      36  36    36  

A számlakeret, könyvelési tételek szer-

kesztése  
    52      52  52    52  

Tárgyi eszközökkel és immateriális javak-

kal kapcsolatos elszámolás  
    48      48  48    48  
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Vásárolt készletek elszámolása        36    36  46    46  

Jövedelemelszámolás        36    36  36    36  

Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolá-

sok  
      28    28    30  30  

Költségekkel kapcsolatos elszámolások        28    28    30  30  

Saját termelésű készletekkel kapcsolatos 

elszámolások és eredménymegállapítás  
        31  31    31  31  

Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos 

elszámolások  
        31  31    31  31  

A zárás, az éves beszámoló          52  52    62  62  

Számviteli esettanulmányok   0  0  72  36  36  144  72  72  
144  

Számviteli bizonylatok      24      24  24    24  

Könyvelési tétel szerkesztése      24      24  24    24  

A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok      12      12  12    12  

Tárgyi eszközök nyilvántartása      12      12  12    12  

Vásárolt készletek bizonylatai        20    20    20  20  

Jövedelemelszámolás bizonylata         16    16    16  16  

Komplex számviteli esettanulmányok          36  36    36  36  
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Számítógépes könyvelés   0  0  0  0  144  144  0  144  
144  

Szoftverjog és etika, adatvédelem          4  4    4  4  

A könyvelési programokkal kapcsolatos 

követelmények  
        4  4    4  

4  

Főkönyvi és folyószámla-könyvelési rend-

szer  
        31  31    31  

31  

Tárgyieszköz-nyilvántartó program          31  31    31  31  

Készletnyilvántartó program          31  31    31  31  

Bérelszámoló program alkalmazása          31  31    31  31  

Integrált vállalati rendszerek          12  12    12  12  

Tanulási terület összóraszáma  0  0  208  164  294  666  290  400  690  
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3.6.5. TANTÁRGYI TARTALOM 

1. MUNKAVÁLLALÓI ISMERETEK TANTÁRGY  18/18 ÓRA  

 A tantárgy tanításának fő célja  

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavál-

laláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

Témakörök 

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  

 

 Munkajogi alapismeretek  

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közal-

kalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony  

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége  

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói munka-

viszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka)  

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, ön-

kéntes munka  

 

Munkaviszony létesítése  

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)  

 

Munkanélküliség  
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel  

Az álláskeresési ellátások fajtái  

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzé-

sek, utazásiköltség-támogatások)  

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás)  

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 
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2. MUNKAVÁLLALÓI IDEGEN NYELV TANTÁRGY  62/62 ÓRA  

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetésre jelentkezni, ismerjék az álláske-

resés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják valósí-tani 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, meg-

értsék 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 szá-

molni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcsolato-

san kérdéseket, véleményt tudjanak formálni.  

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak ke-

retében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, valamint a 

főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a mun-

kavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja.  

 

Témakörök 

 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset ide-

gen 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 követelmé-

nyeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az egyszerűbb, állás-

kereséssel 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 fejlesz-

tünk (íráskészség).  

 

Önéletrajz és motivációs levél  

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, tipikus 

szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és igé-

nyességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát.  

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követelményeit. 

Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt gyakori kifeje-

zéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú kompetenciák kifeje-

zéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogyan lehet az adott hirdetés-

hez igazítani levelének tartalmát. 

 

„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, 
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oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a beszélgetés 

lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek a beszélgető-

partnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen tipikus 

témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), étke-

zési 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 fon-

tos 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 készsé-

geik is fejlődnek (hallás utáni értés).  

 

Állásinterjú  

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikációt foly-

tatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a szakmai 

jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülmé-

nyekről 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 mun-

kaszerződés 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. 

 

3. GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK TANTÁRGY  216/108 ÓRA  

A tantárgy tanításának fő célja  

Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, javak, gaz-

dasági körforgás, termelés, termelési tényezők, munkamegosztás, gazdálkodás, piac), megis-

mertesse 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 megkülönböz-

tetni 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 ága-

zati rendszerét és teljesítménykategóriáit.  
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Témakörök 

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  

 

 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  

 

 Fogyasztói magatartás  

 A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők  

 Fogyasztóvédelmi alapismeretek  

 A fogyasztók alapvető jogai  

 Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók  

 Fogyasztóvédelmi szervezetek, fogyasztóvédelmi rendelkezések, fogyasztói jogok gya-

korlása  

 Fenntartható fejlődés, fenntartható fogyasztás 

 

A vállalat termelői magatartása  

 Háztartás és vállalat. Vállalat és vállalkozás. A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, 

cél-rendszere, csoportjai  

 Vállalkozási formák  

 Az egyéni vállalkozások jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése  

 A társas vállalkozások alapításának, működésének közös vonásai. A társas vállalkozá-

sok megszűnése. A társas vállalkozások formái, sajátosságai  

 

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 ki-

adása  

 Az adózási alapfogalmak  

 Kiemelt adónemek (személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó) csak a megértés 

szintjén  

 

A nemzetgazdaság ágazati rendszere  

 Nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere  

 A nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és mérésük, az egyes SNA mutatószámok kö-

zötti kapcsolatok  
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 A nemzetgazdaság teljesítménykategóriák nominál- és reálértéke  

 A gazdasági növekedés és tényezői  

 A gazdasági egyensúly és egyensúlytalanság  

 Az infláció fogalma és fajtái  

 A munkaerőpiac működése. A munkanélküliség fogalma és fajtái  

 

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  

 

 Marketing-alapfogalmak  

 A marketing szerepe a vállalkozásban  

 Marketingstratégia  

 Marketingmix és elemei  

 

 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, 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 szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés  

 A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése  

 A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése  

 A szerződés megerősítése (foglalók, kötbér, jogvesztés kikötése, jótállás), biztosíték-

adás (kezesség, óvadék, zálogjog).  

 A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, szállí-

tás, fuvarozás 
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4. A VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDTETÉSÉNEK ALAPISMERETEI TANTÁRGY 144/114 

ÓRA  

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 tud-

ják 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 érdek-

lődjön a mindenkori gazdaságpolitikai és pénzügypolitikai célok és megvalósításuk módjai 

iránt, eligazodjon a pénzügy intézményrendszerében, ismerje az alapvető szolgáltatásait, a lel-

tározás folyamatát és helyét az gazdasági elszámolás rendszerében.  

 

Témakörök 

 

A vállalkozások gazdálkodása  

 A gazdálkodási folyamat elemei  

 Beszerzési folyamat  

 Termelési folyamat  

 Értékesítési folyamat  

 A gazdálkodási folyamathoz kapcsolható dokumentumok, bizonylatok megismerése, 

kezelése  

 

 A gazdálkodási folyamatok eredménye  

 Költség, kiadás, bevétel, profit fogalma, a számviteli profit, gazdasági profit és a normál 

profit összefüggései  

 A vállalkozás gazdálkodásának eredménye, a nyereségre ható tényezők  

 Az árak szerepe a gazdasági döntésekben  

 

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  

 Indexek és alkalmazásuk  

 Indexszámítás  
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Banki alapismeretek  

 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  

 

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  

 A mérleg fogalma, jellemzői  

 A mérlegfőcsoportok, mérlegtételek tartalma, definíciója  

 Az eredménykimutatás fogalma  

 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 

 

5. KOMMUNIKÁCIÓ TANTÁRGY   36/36 ÓRA  

A tantárgy tanításának fő célja  
Megismerteti a tanulókkal az ön- és emberismeret jelentőségét, az alapvető viselkedési formá-

kat. 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.  
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Témakörök 

 

Kapcsolatok a mindennapokban  

A viselkedéskultúra alapjai, illem, etikett, protokoll értelmezése  

A köszönés, megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, társalgás, vita, konfliktusmegoldás fogal-

mainak bemutatása és gyakorlati alkalmazása, elmélyítése a kulturált viselkedésben  

A mindennapi, a hivatali és az alkalmi öltözködés megismerése  

Gasztronómiai alapismeretek, alapelvárások megismerése  

 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  

Pontos munkavégzés, csoportközi viszonyok, a vezető és a beosztott viszonya, generációs prob-

lémák a munkahelyen, azok kezelése  

A társasági élet speciális lehetőségei (névjegy és névjegyhasználat, telefonhasználat, dohány-

zás, ajándékozás) és gyakorlati alkalmazási lehetőségük, lehetőleg életközeli helyzetekben  

 

Kommunikációs folyamat  

A kommunikáció alapfogalmai  

A verbális jelek, a nem verbális jelek, a kommunikációs kapcsolatok, az írásbeli és szóbeli 

kommunikáció fajtái  

A kommunikációs zavarok, a kommunikációs technikák gyakorlása  

 

Ön-és társismeret fejlesztése  
Önelemzés, önkifejezés, érzések, érzelmek, gondolatok kifejezése  

A kommunikációs stílusok használata  

A hatékony, sikeres kommunikáció akadályai, konfliktuskezelés  

 

6. DIGITÁLIS ALKALMAZÁSOK TANTÁRGY   162/162 ÓRA  

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A tanulók magabiztosan használják a digitális eszközöket, a számítógép billentyűzetét, legye-

nek 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 meg-

fogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára. Alkalmazzák a tízujjas, vakon gépelé-

sen alapuló helyes írástechnikát. Képesek legyenek szakmai szöveg másolására, a szövegszer-

kesztővel történő adatbevitelre, a táblázatkezelő használatára, önállóan egyszerű hivatalos levél 

elkészítésére.  

Ismerjék az online kommunikációt biztosító szolgáltatásokat.  

Képzés javasolt helyszíne: számítógépterem.  

 

Témakörök 

 

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  
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 Tízujjas, vakon gépelés  

 Tízujjas, vakon gépeléssel a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a ho-

mogén 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  

 

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, iga-

zolás, engedély stb.), a szerződésekkel kapcsolatos ügyiratok.  

 A vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei (jegyzőkönyv, emlékeztető, fel-

jegyzés 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  

 Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás stb.)  

 

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 üzenet-

küldés, 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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7. GAZDÁLKODÁSI ISMERETEK TANTÁRGY   156/145 ÓRA  

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 bekö-

vetkező változások követésére, alkalmazkodási javaslatok kidolgozására. 

 

Témakörök 

 

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)  

 

 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  

 

Készletgazdálkodás, 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  

 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, biztosí-

tása, hatékony foglalkoztatás)  

 Munkajogi alapismeretek, (munkaviszony, munkaviszony létesítése, megszűnése, meg-

szüntetése, 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  
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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  

 

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)  

8. GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK TANTÁRGY   54/54 ÓRA  

A tantárgy tanításának fő célja  

Fejlessze a tanulók gazdasági-pénzügyi kompetenciáit, logikai készségeit. Megalapozza, támo-

gassa és elmélyítse a tanulók gazdasági jellegű gondolkodását, a pénzügyi-számviteli és sta-

tisztikai logika megértését, amellyel a szakmai tárgyak eredményessége növelhető. Fejlessze 

az önálló és rendszerezett gondolkodást.  

Javasolt a tantárgy csoportbontásban történő tanítása.  

 

Témakörök 

 

Pénzügyi számítások  

 Egyszerű kamatozás  

 Kamatos kamatozás  

 Vegyes kamatozású konstrukció alkalmazása  

 Törlesztő tervek típusai  

 Kölcsöntörlesztés, hiteldíj  

 

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 el-

döntése, 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 

9. PÉNZÜGY TANTÁRGY   395/374 ÓRA  

A tantárgy tanításának fő célja  

A tanuló érdeklődjön a mindenkori gazdaságpolitikai és pénzügypolitikai célok és megvalósí-

tásuk módjai iránt, eligazodjon a pénzügy intézményrendszerében és ismerje az alapvető pénz-
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ügyi 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 elszámo-

lási eszközök árfolyam-alakulásának hatását a gazdasági szférára. A tanuló megértse és a min-

dennapi életben alkalmazni is tudja, hogy a pénznek időértéke van a különböző időpontokban 

esedékes pénzáramok tekintetében, akár a betétgyűjtéshez, akár a hitelfelvételhez kapcsoló-

dóan. Legyen képes a tanuló egyszerű befektetési, értékpapírárfolyam és hozamszámításon ke-

resztül dönteni a beruházás megvalósításáról, a vásárlási-eladási szándékról.  

 

Témakörök 

 

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  

 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  

 

 Bankügyletek  

 Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, hitelfelvétel a jegybank-

tól és más banktól)  

 Aktív bankügyletek, a hitelezés folyamata (hitelek típusai, lízingügylet, faktorálás, for-

fetírozás). A hitelezési eljárás menete  

 Hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték  

 Semleges bankműveletek  

 

A pénz időértéke  

 Javasolt a témakört csoportbontásban feldolgozni.  

 A pénz időértékének fogalma, jelentősége  

 A jelen- és 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  

 

A pénzforgalom  

 A pénzforgalom általános szabályai. Banki titoktartási szabályok  

 A fizetési számlák fajtái  

 Fizetési módok:  

 ‒ fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, okmányos meghitelezés (akkredi-

tív)  

 ‒ 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  
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 A pénztár, a pénzkezelés és a pénztári forgalom elszámolása  

 A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök  

 

 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  

 

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  

 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 al-

kalmazásával)  

 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  

 

A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése  

 A teljesítménymutatókból nyerhető információk  
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 Elemzés állományi és folyamatszemléletben 

 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  

 

Nemzetközi pénzügyek  

 A nemzetközi fizetések általános szabályai  

 A nemzetközi elszámolások eszközei  

 A valuta, a devizaárfolyama, az árfolyamok jegyzése  

 A valuta- és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok  

 A valuta-, a devizaárfolyamokhoz kapcsolódó számítások  

 A nemzetközi fizetések általános szabályai  

 Fizetési módok a nemzetközi kereskedelemben (devizaátutalás, okmányos inkasszó, 

akkreditív)  

 A nemzetközi pénzügyi intézmények és feladataik  

 

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  

 A tőke- és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek  

 

Befektetések értékelése  

 Javasolt a témakört csoportbontásban feldolgozni.  

 Befektetési döntések típusai  

 A beruházások pénzáramai, típusai (kezdő pénzáram, működési pénzáram és végső 

pénz-áram) és tartalmuk  

 Tőkebefektetési számítások: a beruházások gazdaságossági számításai – statikus és di-

namikus számítások  

 A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási 

pénz-eszközök forgási sebessége.  

 A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték, jövedelmezőségi index, belső meg-

térülési ráta (számítás nélkül, csak értelmezés szintjén)  

 Döntési szabályok a beruházás megvalósítására vagy elutasítására vonatkozóan  
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 A kötvény értékelése:  

 A klasszikus kötvény reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése, összeve-

tése 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 megál-

lapítása  

 A részvények várható hozamának számítása  

 Tőzsdei ügyletek értékelése  

 

Biztosítási alapismertek  

 Alapfogalmak  

 A biztosítás szerepe, jelentősége, módszere  

 A biztosítási ágazatok rendszerei, biztosítási formák  

 Biztosítási szerződés és biztosítási díj  

 Biztosítási esemény bekövetkezése, kárrendezés  

 

 Komplex pénzügyi feladatok  

 Komplex pénzügyi feladatok online megoldása  

 

10. IRODAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSA TANTÁRGY   93/93 ÓRA  

A tantárgy tanításának fő célja  

A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlati ismereteket szerezzenek a vállalati gazdálkodás üz-

leti folyamatainak az irodai szoftverekkel való támogatásának működési folyamataiban.  

Betekintést nyerjenek az irodai szoftverek szakmai alkalmazásába.  

 

Témakörök 

 

 Irodai szoftverek szakmai alkalmazása  

 Táblázatkezelőben végzett feladatok:  

• statisztikai (táblák, számítások, diagrammok)  

• pénzügyi (kamatszámítás, jelenérték, jövőérték táblák)  

• vállalkozásfinanszírozási (hiteltörlesztés, pénzforgalmi terv, mutatók, diag-

rammok)  

• számviteli (écs. számítás, készletérték számítás, önköltség kalkuláció)  

• adózási (áfa bevallás, bérkalkuláció)  

Szövegszerkesztő szakmai használata (kimutatás készítés, körlevél stb.)  
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11.  ADÓZÁS TANTÁRGY   128/128 ÓRA  

A tantárgy tanításának fő célja  

A tanulók megismerik a magyar államháztartás rendszerét, az alrendszerek költségvetését, gaz-

dálkodási 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.  

 

Témakörök 

 

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  

 

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  

 

Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok  

 Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok a személyi 

jövedelemadó törvény alapján (az adó megállapítása, adónyilatkozat, egyszerűsített be-

vallás, 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 vállal-

kozói „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  
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 Adóelőleg számítása és az éves adóbevallás elkészítése, a kifizetendő havi bér megálla-

pítása gyakorlófeladatokon keresztül  

 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, esettanul-

mány elkészítése kiscsoportos keretben  

 

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 adó-

zási 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  

 

Társaságok jövedelemadózása  

 A társasági adó alanyai, az adófizetési kötelezettség  

 A társasági adóalap meghatározása, az adózás előtti eredmény, az adóalap és a jövede-

lem (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  

 

Általános forgalmi adó  

 Az általános forgalmi adó alanyai  

 A gazdasági tevékenység fogalma  
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 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 megosztá-

sára vonatkozóan, az adó alóli mentességek és az adómértékek több kulcsára tekintettel  

 Speciális elszámolási módok (fordított áfa, pénzforgalmi elszámolás)  

 

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 adó-

nemekre  

 

Gépjárműadó és cégautóadó  

 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  

 

12.  ELEKTRONIKUS BEVALLÁS TANTÁRGY   109/109ÓRA  

A tantárgy tanításának fő célja  

Kialakítja a tanulókban az egyes kiemelt adónemek, valamint az adatszolgáltatások elektroni-

kus bevallásának készségét. A tanulók a tantárgy elsajátítása után alkalmasak legyenek adókkal, 
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járulékokkal kapcsolatos bevallásokat készíteni és kijelölésre elküldeni a NAV keretprogram-

jainak alkalmazásával. A tanulók képesek legyenek a bevalláshoz szükséges adatokat begyűj-

teni, ismerve azok számviteli, illetve pénzügyi területének forrásait. Alkalmassá váljanak a hi-

bás bevallásban a hiba megkeresésére és kijavítására. Ismerjék a bevallások gyakoriságát, ha-

táridejét, szerkezetét.  

A tantárgy képzésének helyszíne: számítógépterem.  

 

Témakörök 

 

 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  

 

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) be-vallás  

 Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez (17-es bevallás)  

 Bevallás a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzá-

járulás, a szociális hozzájárulási adóról, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről (év-

szám-SZJA)  

 Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás)  

 A munkáltató, kifizető összesített igazolása a személyi jövedelemadó bevalláshoz 

(M30-as bevallás) 

 Adat és változásbejelentő LAP egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezet-

tek 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 

munka-viszony 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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13.  SZÁMVITEL TANTÁRGY   378/402 ÓRA  

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 kap-

csolatos tételeket.  

 

Témakörök 

 

 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 beszá-

moló mérlege)  

 A bizonylatok fogalma, csoportosítása, tartalmi és formai kellékei, a bizonylati elv, a 

bizonylati fegyelem, a bizonylatok útja, a bizonylatok javítása  

 

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 

 

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, érté-

kesítés, 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)  
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 Az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése és értékcsökkenési leírásának szá-

mítása és könyvelése, terven felüli értékcsökkenés  

 Az immateriális javak (vagyon értékű jogok és szellemi termékek) selejtezése, térítés 

nélküli átadása és átvétele, selejtezés és hiány elszámolása  

 

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 folyama-

tos 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 kapcso-

latos gazdasági események könyvelése  

 A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés szá-

mítása és könyvelése  

 Az áruk fogalma, csoportosításuk, az áruk analitikus nyilvántartása  

 Nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés, engedmény könyvelése tényleges be-

szerzési áras nyilvántartásnál, áruértékesítés  

 Kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése, az árrés  

 Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések bi-

zonyla-tolása és könyvelése  

 A göngyöleg fogalma, csoportosítása, analitikus nyilvántartása  

 Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése  

 A saját göngyöleg beszerzése és kiszámlázása, a kiszámlázott göngyöleg visszaérkezé-

sének könyvelése  

 A göngyölegek kiselejtezése  

 A közvetített szolgáltatás fogalma, a leszámlázott közvetített szolgáltatás  

 A kiszámlázott közvetített szolgáltatás 

 

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  

 

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 kötelezett-

ségek, az általános forgalmi adóval kapcsolatos számviteli feladatok  
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 A szállítókkal és más rövidlejáratú kötelezettségekkel kapcsolatos könyvviteli elszámo-

lások  

 

Költségekkel kapcsolatos elszámolások  

 A költség, közvetlen költség, közvetett költség fogalma  

 A termelési költségek elszámolásának lehetőségei (költségnem, költséghely, költségvi-

selő)  

 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  

 

 Sajáttermelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások és eredménymegállapítás  

 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  

 

 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 könyve-

lése  

 Az adott kölcsönökkel kapcsolatos elszámolások  

 Az értékpapírok, befektetett pénzügyi eszközök könyvelése  

 A forgatási célú kötvények beszerzésének, értékesítésének és beváltásának könyvviteli 

el-számolása  

 A részvényvásárlás, a részvényértékesítés, valamint a kapott osztalék könyvelése  

 A költségvetési kiutalási igények és teljesítésük  

 A kamatok aktív és passzív időbeli elhatárolásának könyvelése  

 

 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  
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 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  

14. SZÁMVITELI ESETTANULMÁNYOK TANTÁRGY   144/144 ÓRA  

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.  

 

Témakörök 

 

Számviteli bizonylatok  

 A bizonylatok tartalmi és formai követelményei  

 Bizonylatok kiállítása, helyesbítése, megőrzése  

 A vállalkozások által leggyakrabban használt bizonylatok  

 

Könyvelési tétel szerkesztése  

 Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete  

 Analitikus és szintetikus könyvelés a gyakorlatban  

 Idősoros és számlasoros könyvelés  

 

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  

 

Tárgyi eszközök nyilvántartása  

 Tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó karton  

 Üzembehelyezési okmány  

 Selejtezési jegyzőkönyv  

 Amortizáció számítása (lineáris és teljesítményarányos), eszköz értékének meghatáro-

zása  

 

Vásárolt készletek bizonylatai  

 Bizonylatok tartalmi és formai kellékei  
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 Bizonylatok kiállítása megadott adatok alapján:  

• készletbevételezési, -kivételezési bizonylat  

• készletnyilvántartó lap  

• szállítólevél  

• számla  

 Könyvelési tételek szerkesztése a vásárolt készletek bizonylatai alapján  

 

Jövedelemelszámolás bizonylata  

 Bérszámfejtő lap alapján nettó bér megállapítása  

 Bérfizetési jegyzék  

 Könyvelési tételek szerkesztése bérfizetési jegyzék alapján  

 

 Komplex számviteli esettanulmányok  

 Tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, jövedelemelszámolással, 

költségekkel, sajáttermelésű készletekkel kapcsolatos komplex gazdasági események 

fő-könyvi 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  

 

15.  SZÁMÍTÓGÉPES KÖNYVELÉS TANTÁRGY   144/144 ÓRA  

 A tantárgy tanításának fő célja  

A tanuló megismerhesse a pénzügyi-számviteli ügyintézői szakmában alkalmazható, az érvé-

nyes számviteli előírások alapján működő főkönyvi és folyószámla-kezelő program, bérelszá-

moló, tárgyieszköz-nyilvántartó és készletnyilvántartó program használatát.  

A tantárgy képzésének helyszíne: számítógépterem.  

 

Témakörök 

 

 Szoftverjog és etika, adatvédelem  

 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  

 

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  

 

 Főkönyvi és folyószámla-könyvelési rendszer  

 A törzsadatok felvitele  

 A programok beállítása, paraméterezése  
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 A rendszer feladási kapcsolatai  

 Nyitási-zárási műveletek  

 Bizonylatok rögzítése (számlák, pénztárbizonylat, bankszámlakivonat, feladások)  

 Lekérdezések a főkönyvi rendszerből (napló, főkönyvi karton, főkönyvi kivonat, folyó-

számlakivonat, áfakimutatás, mérleg, eredménykimutatás, lejárt számlák listája, lejáró 

számlák listája)  

 Komplex feladatok megoldása főkönyvi és folyószámla-kezelő rendszerekben. 

 

 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  

 

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  

 

 Bérelszámoló program alkalmazása  

 A bérszámfejtő rendszer sajátosságai  

 Törzsadatok felvitele  

 A munkavállaló felvétele, munkaügyi nyilvántartás elkészítése  

 Bérszámfejtés, bérjegyzék készítése  

 Listák, lekérdezések (adó, közterhek és levonások, bérkarton, tb- és adóigazolás)  

 Főkönyvi feladás a bérelszámoló rendszerből  

 

 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 
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3.6.6. HELYI TANTERV- ÓRATERV PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 

 

  

Tantárgy 
9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

Munkavállalói ismeretek 0,5     

Munkavállalói idegen nyelv     2 

Gazdasági és jogi alapismeretek 3 3    

Vállalkozások működtetésének 

alapismeretei 
 4    

Kommunikáció 1     

Digitális alkalmazások 2,5 2    

Gazdálkodási ismeretek   2 1,5 1 

Gazdasági számítások 

 

  1 1  

Pénzügy   5 5 2,5 

Irodai szoftverek alkalmazása     3 

Adózás      2 3 

Elektronikus bevallás  

  

    3,5 

Számvitel   4 3,5 3,5 

Számviteli esettanulmányok     2 1 1 

Számítógépes könyvelés       4,5 

Összesen 7 9 14 14 24 
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9. évfolyam 

I. Munkavállalói ismeretek 

Heti óraszám: 0,5 óra Éves óraszám: 18 óra 

 

Témakör Óraszám 

Álláskeresés 5 

Munkajogi ismeretek 5 

Munkaviszony létesítése 5 

Munkanélküliség 3 

Összes óraszám 18 

 

II. Gazdasági és jogi alapismeretek 

Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra 

 

Témakör Óraszám 

Gazdasági alapfogalmak 24 

A háztartások gazdálkodása 26 

Fogasztói magatartás 8 

A vállalat termelői magatartása 50 

Összes óraszám 108 

 

III.  Kommunikáció 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra 

 

Témakör Óraszám 

Kapcsolatok a mindennapokban 10 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 10 
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Kommunikációs folyamat 8 

Ön- és társismeret fejlesztése 8 

Összes óraszám 36 

 

IV. Digitális alkalmazások 

Heti óraszám: 2,5 óra  Éves óraszám: 90 óra 

 

Témakör Óraszám 

Munkavédelmi ismeretek 4 

Tízujjas, vakon gépelés 68 

Digitális alkalmazások 18 

Összes óraszám 90 

 

10. évfolyam 

 

I.  Gazdasági és jogi alapismeretek 

Heti óraszám: 3 óra  Éves óraszám: 108 óra 

 

Témakör Óraszám 

Az állam gazdasági szerepe, feladatai 56 

A nemzetgazdaság ágazati rendszere 13 

Nemzetközi gazdaság kapcsolatok 6 

Marketing alapfogalmak 5 

Jogi alapismeretek 10 

Tulajdonjog 8 

Kötelmi jog 10 

Összes óraszám 108 
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II.  Vállalkozások működtetésének alapismeretei 

Heti óraszám: 4 óra  Éves óraszám: 144 óra 

Témakör Óraszám 

A vállalkozások gazdálkodása 27 

A gazdálkodási folyamatok eredménye 27 

Statisztikai alapismeretek 54 

Banki alapismeretek 18 

Könyvvezetési alapok 18 

Összes óraszám 144 

 

III. Digitális alkalmazások 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 72 óra 

 

Témakör Óraszám 

Tízujjas, vakon gépelés 36 

Levelezés és iratkezelés 18 

Digitális alkalmazások 18 

Összes óraszám 72 

 

11. évfolyam 

I. Gazdálkodási ismeretek 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám:72 óra 

 

Témakör Óraszám 

A vállalkozások gazdasági feladatai 
12 

Gazdálkodás a befektetett eszközökkel 36 
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Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer  24 

Összes óraszám 72 

II. Gazdasági számítások 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám:36 óra 

Témakör Óraszám 

Statisztikai számítás 18 

Statisztikai elemzési eszközök alkalmazása 18 

Összes óraszám 36 

 

III.  Pénzügy 

Heti óraszám: 5 óra Éves óraszám:180 óra 

 

Témakör Óraszám 

Pénzügyi intézményrendszer 20 

Bankügyletek 24 

A pénz időértéke 32 

A pénzforgalom 18 

A pénzkezelés bizonylatai 36 

A vállalkozások finanszírozása 26 

A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése 24 

Összes óraszám 180 

 

IV. Számvitel 

Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám:144 óra 

 

Témakör Óraszám 

A számviteli törvény és az éves beszámoló 36 
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A számlakeret, könyvelési tételek szerkesztése 52 

Tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal kapcsola-

tos elszámolás 
56 

Összes óraszám 144 

 

V. Számviteli esettanulmányok 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám:72 óra 

Témakör Óraszám 

Számviteli bizonylatok 
24 

Könyvelési tétel szerkesztése 
24 

Pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok 
12 

Tárgyi eszközök nyilvántartása 
12 

Összes óraszám 72 

 

12. évfolyam 

I. Gazdálkodási ismeretek 

Heti óraszám: 1,5 óra Éves óraszám: 54 óra 

Témakör Óraszám 

Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer 24 

Munkaerő és bérgazdálkodás 30 

Összes óraszám 54 

 

II. Gazdasági számítások 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra 

 

Témakör Óraszám 
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Statisztikai számítás 18 

Pénzügyi számítások 18 

Összes óraszám 36 

III. Pénzügy 

Heti óraszám: 5 óra Éves óraszám: 180 óra 

 

Témakör Óraszám 

A vállalkozások finanszírozása 28 

A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése 16 

Nemzetközi pénzügyek 24 

Pénzügyi piacok és termékeik 50 

Befektetések értékelése 50 

Biztosítási alapismeretek 12 

Összes óraszám 180 

 

IV. Adózás 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám:72 óra 

Témakör Óraszám 

Az államháztartás rendszere 16 

Az adózás rendje, az adóigazgatási rendtartás 24 

Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok 32 

Összes óraszám 72 

 

V. Számvitel 

Heti óraszám: 3,5 óra Éves óraszám: 126 óra 

Témakör Óraszám 

Vásárolt készletek elszámolása 35 

Jövedelemelszámolás 35 

Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások 28 
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Költségekkel kapcsolatos elszámolások 28 

Összes óraszám 126 

 

VI. Számviteli esettanulmányok 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra 

Témakör Óraszám 

Vásárolt készletek bizonylatai 20 

Jövedelemelszámolás bizonylata 16 

Összes óraszám 36 

 

13. évfolyam 

I. Munkavállalói idegen nyelv 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 62 óra 

Témakör Óraszám 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 11 

Önéletrajz és motivációs levél 20 

„Small talk”- általános társalgás 11 

Állásinterjú 20 

Összes óraszám 62 

 

II.  Gazdálkodási ismeretek 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 31 óra 

Témakör Óraszám 

Munkaerő és bérgazdálkodás 10 

A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája 11 
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A vállalkozások válsága 10 

Összes óraszám 31 

 

III. Pénzügy 

Heti óraszám: 2,5 óra Éves óraszám: 77,5 óra 

Témakör Óraszám 

Pénzügyi piacok és termékeik 12 

Befektetések értékelése 11 

Komplex pénzügyi feladatok 54,5 

Összes óraszám 77,5 

 

IV. Irodai szoftverek alkalmazása 

Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 93 óra 

Témakör Óraszám 

Vásárolt készletek bizonylatai 93 

Összes óraszám 93 

 

V. Adózás 

Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 93 óra 

Témakör Óraszám 

Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok 15 

Egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái 18 

Társaságok jövedelemadózása 18 

Általános forgalmi adó 18 

Helyi adók 15 
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Gépjárműadó ás cégautóadó 9 

Összes óraszám 93 

 

VI. Elektronikus bevallás 

Heti óraszám: 3,5 óra Éves óraszám: 108,5 óra 

Témakör Óraszám 

A gyakorlat előkészítése 7,5 

Az elektronikus bevallás gyakorlata 93 

A bevallások ellenőrzése 8 

Összes óraszám 108,5 

 

VII. Számvitel 

Heti óraszám: 3,5 óra Éves óraszám: 108,5 óra 

Témakör Óraszám 

Saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások 

és eredménymegállapítás 
30 

Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolá-

sok 
29 

A zárás, az éves beszámoló 49,5 

Összes óraszám 108,5 

 

VIII. Számítógépes könyvelés 

Heti óraszám: 4,5 óra Éves óraszám: 139,5 óra 

 

Témakör Óraszám 

Szoftverjog és etika, adatvédelem 2 

A könyvelési programokkal kapcsolatos követelmé-

nyek 
2 
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Főkönyvi és folyószámla-könyvelési rendszer 31 

Tárgyieszköz-nyilvántartó program 31 

Készletnyilvántartó program 31 

Bérelszámoló program alkalmazása 31 

Integrált vállalati rendszerek 11,5 

Összes óraszám 139,5 

3.6.7. KIMENETI KÖVETELMÉNYEK  

ÁGAZATI ALAPVIZSGA  

 Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése.  

I. Írásbeli vizsga  

 A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdasági interaktív írásbeli alapvizsga  

 A vizsgatevékenység leírása : 

Számítógép alkalmazásával oldja meg a tanuló a feladatokat.  

● 20 kérdés, a kérdések sorrendje véletlenszerű.  

● Témakörök: 8 db kérdés a gazdaság működése és szereplői témához, 2 db kérdés ügyviteli, 

levelezési, kommunikációs ismeretek témához, 7 kérdés a vállalkozások működése, adózási 

alapfogalmak témához, 3 db kérdés statisztika, adatkezelés témához.  

 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

● összes pontszám 40 pont  

▪ feleletválasztás 2-2 pont,  

▪ feleletalkotás 2-2 pont.  

 

II. Gyakorlati vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdasági interaktív gyakorlati alapvizsga  

A vizsgatevékenység leírása  

Számítógép alkalmazásával oldja meg a tanuló a feladatokat.  

Lehetséges feladattípusok:  

● bizonylatokhoz kapcsolódó feladatok pl. bizonylat kitöltése,  
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● egyszerű statisztikai elemzési eszközök használata, statisztika számítási feladatok viszony-

számok és középértékek témakörből, kapott eredmények értelmezése,  

● költségekkel, profittal kapcsolatos számítási feladatok,  

● leltározás bizonylatainak kitöltése, összesítés elvégzése, leltározás eredményének megállapí-

tása,  

● hivatalos munkaügyi irat (munkaszerződés) kitöltése, tartalmi elemeinek azonosítása,  

● levél írása  

● hivatalos levél készítése (megrendelés, ajánlat, meghívó), ügyfélkapu használata, elektroni-

kus ügyintézés  

● kapcsolattartás szabályai üzleti partnerekkel.  

 

 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: legalább 6 különböző, a lehetséges feladattí-

pusokat lefedő feladatok, összes pontszám – a feladatok között egyenlő arányban megosztva – 

60 pont.  

 

SZAKMAI VIZSGA  

I. Központi interaktív vizsga  

A vizsgatevékenység megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző központi interaktív szak-

mai vizsga  

A vizsgatevékenység leírása:  

A vizsgatevékenység során jelenjenek meg a kérdésekben, feladatokban a következő tanulási 

eredmények:  

● vállalkozások gazdasági feladatainak értelmezése  

● pénzügyi rendszer, bankügyletek, pénzügyi szolgáltatások, belföldi és nemzetközi pénzfor-

galom lebonyolításával kapcsolatos fogalmak, események értelmezése  

● értékpapírok és értékpapírpiacok jellemzőinek megkülönböztetése  

● biztosítással kapcsolatos alapfogalmak, az élet- és nem életbiztosítások megkülönböztetése  

● mérlegkészítéssel kapcsolatos fogalmak  

● eredménykimutatással kapcsolatos fogalmak  

● számviteli beszámoló részei, információtartalma  

● adózással kapcsolatos fogalmak  

● jövőértékszámítással, jelenértékszámítással kapcsolatos feladatok felismerése  
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● befektetési számítási feladatok felismerése  

● értékpapír hozam, árfolyam számítási feladatok helyes megoldásának felismerése  

● gazdasági események könyvelése, könyvelési tételek szerkesztése, felismerése, kiegészítése  

● a finanszírozáshoz kapcsolódó fogalmak, formái  

● adónemekhez kapcsolódó ismeretek (konkrét adónemek felsorolása)  

 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30 %  

II. Projektfeladat  

A vizsgatevékenység megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző projektfeladat A vizsgate-

vékenység leírása:  

A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése: integrált könyvelési rendszer, pénzügyi, 

készlet, tárgyi eszköz alrendszer segítségével egy szimulált vállalkozás könyvelésének nyitása, 

és gazdasági eseményeinek főkönyvi és analitikus elszámolása feladatlap alapján az alábbi té-

makörökből: nyitás, nyitás utáni rendezés, számlák analitikus rögzítése, bankbizonylat rögzí-

tése, pénztárbizonylatok rögzítése, bérfeladás, új dolgozó rögzítése és bérszámfejtése (határo-

zatlan idejű munkaviszony és határozott idejű (megbízásos) munkaviszony), készletek analiti-

kus nyilvántartása, tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása.  

 

B) Elektronikus bevallás gyakorlata: 2 nyomtatvány kitöltése a következő témakörökben, 

valamint a hozzájuk kapcsolódó számítási feladatok elvégzése:  

A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és vál-

tozásbejelentő 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) be-

vallás  

  Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez (17-es bevallás)  
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  Bevallás a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzá-

járulás, a szociális hozzájárulási adóról, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről (évszám 

SZJA)  

 Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás)  

 A munkáltató, kifizető összesített igazolása a személyi jövedelemadó bevalláshoz 

(M30-as 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 mun-

kaviszony megszűnésekor (Adatlap évszám)  

 A kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (KATA)  

 Nyilatkozat a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás)  

 

C) Portfólió bemutatása  

A tanuló a 11-13. évfolyam tanulmányi időszaka alatt készíti el a digitális portfóliót, amely 

bemutatja egyéni tanulási útját és személyiségének fejlődését. A portfólió célját, szempontjait 

és szerkezetét az érintett szaktanárral közösen, a 11. évfolyam elején kell egyeztetni, amely 

vezeti a tanulót a portfólió elkészítésében és az (ön) reflexiók megfogalmazásában. Egységbe 

szerkesztett digitális portfóliót egy megjelölt tárhelyre és időpontig kell feltölteni.  

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 170 perc  

A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése 90 perc  

B) Elektronikus bevallás gyakorlata 60 perc  

C) Portfólió bemutatása 20 perc  
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3.7. TECHNIKUMI KÉPZÉS 2020 PROGRAMTANTERV 

SZERINT – 

 VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ 

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző  5 0411 09 02 

 

3.7.1. A SZAKMA ALAPADATAI 

 Az ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment  

A szakma megnevezése: Vállalkozási ügyviteli ügyintéző  

A szakma azonosító száma: 5 0411 09 02  

A szakma szakmairányai: -  

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

Ágazati alapoktatás megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment ágazati alapoktatás  

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: -  

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 

3.7.2. A SZAKMA LEÍRÁSA 

 A vállalkozás ügyintézői feladatait jellemzően a kkv. szektorban látja el. Ellátja a vállalkozás 

ügyviteli feladatait, szakmai útmutatás alapján közreműködik a pénzügyi feladatok teljesítésé-

ben. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, az ehhez szükséges iratokat, leveleket, 

dokumentumokat elkészíti, kezeli. Vezetői iránymutatásnak megfelelően közreműködik a vál-

lalkozás szabályzatainak elkészítésében, figyelemmel kíséri azok változásait. Nyilvántartásokat 

vezet a megrendelésekről, szerződésekről, bejövő számlákról. Ellátja az értékesítéssel kapcso-

latos rábízott feladatokat. Egyezteti a bejövő és kimenő számlákat. Szakmai útmutatással részt 

vesz a hitelezés és pénzügyi tervezés előkészítésében. Az előírásoknak megfelelően elvégzi a 

költségszámítási feladatokat, a leltározást és az ehhez kapcsolódó feladatokat megszervezi. A 

vállalkozás szabályzatainak megfelelően ellátja a finanszírozási feladatok adminisztratív rész-

feladatait. Közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében. Kezeli az egyes projek-

tekhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, iratanyagokat. Előkészíti a munkaerő-gaz-

dálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, azokat kezeli és rendszerezi. Ellátja a könyveléshez, 

ellenőrzéshez kapcsolódó vállalkozáson belüli teendőket. Jogszabályi előírásnak megfelelően 

elkészíti a vállalkozás bevallásait, azokat szakmai ellenőrzés után elektronikus úton beküldi és 

részt vesz a hatósági ellenőrzések lebonyolításában. Feltérképezi és nyomon követi az aktuális 

támogatási lehetőségeket. Használja a feladatellátáshoz szükséges irodai eszközöket és ügyvi-

teli szoftvereket. Ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, és reprezentációs 

feladatokat. Üzleti célú rendezvényeket, megbeszéléseket szervez, ennek dokumentációját el-

készíti és kezeli. Betartja az adatok és üzleti titkok védelemére, valamint az információ bizton-

ságra vonatkozó előírásokat. 
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3.7.3. A KÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS FELTÉTELEI 

Iskolai előképzettség:  

 alapfokú iskolai végzettség  

Alkalmassági követelmények:  

 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges  

 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 
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3.7.4. A KÉPZÉS ÓRASZÁMA 
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3.7.5. TANTÁRGYI TARTALOM 

1. MUNKAVÁLLALÓI ISMERETEK TANTÁRGY  18/18 ÓRA  

 
A tantárgy tanításának fő célja  

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavál-

laláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.  

 

Témakörök 

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 kap-

csolatok, kapcsolati hálózat fontossága  

Munkajogi alapismeretek  

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közal-

kalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony A tanulót érintő szakképzési munkaviszony 

lényege, jelentősége  

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói mun-

kaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka)  

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, ön-

kéntes munka 

 Munkaviszony létesítése 

 Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai A munkaviszony létesítése. A mun-

kaszerződés. A munkaszerződés tartalma. A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei A munkaszerződés módosítása Mun-

kaviszony megszűnése, megszüntetése Munkaidő és pihenőidő A munka díjazása (minimál-

bér, garantált bérminimum)  

Munkanélküliség  

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel Az 

álláskeresési ellátások fajtái Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá vá-

lás, közfoglalkoztatás, képzések, utazásiköltség-támogatások) Szolgáltatások álláskeresőknek 

(munkaerő-közvetítés, tanácsadás) Európai Foglalkoztatási Szolgálat  
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2. MUNKAVÁLLALÓI IDEGEN NYELV TANTÁRGY  62/62 ÓRA 

 
A tantárgy tanításának célja 

A tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetésre jelentkezni, ismerjék az álláske-

resés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják valósí-tani a kommunikációs célokat 

egy állásinterjú során. 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek 

amunkavállaláshoz 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 szá-

molni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcsolato-

san kérdéseket, véleményt tudjanak formálni. 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak ke-

retében 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. 

 

Témakörök 

 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset 

idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai gya-

korlatstb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismerni, 

hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirdetés köve-

telményeinek. 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 fej-

lesztünk (íráskészség). 

Önéletrajz és motivációs levél 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, tipi-

kusszófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és 

igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 
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Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követelmé-

nyeit. 

Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt gyakori kife-

jezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú kompetenciák kife-

jezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogyan lehet az adott hirde-

téshez igazítani levelének tartalmát. 

„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 beszélge-

tés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek a beszél-

getőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen tipi-

kus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), 

étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabadidő (szórakozás, sport). A ta-

nulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, for-

dulatait. 

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak fon-

tos 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 kész-

ségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 

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, munka-

körülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a betöl-

teni kívánt munkakörrel kapcsolatosan. A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a 

szakmájára vonatkozó, gyakran használt kifejezéseket. A témakör tanítása során az állásin-

terjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje a munkaszerződés azon szakkifejezé-

seit, 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. 

 

3. GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK TANTÁRGY     

216/108 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának fő célja  
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Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, javak, gaz-

dasági körforgás, termelés, termelési tényezők, munkamegosztás, gazdálkodás, piac), megis-

mertesse a gazdasági élet szereplőit és kapcsolataikat.  

A tanulók ismerjék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás pénzgazdálkodá-

sát. Példákon keresztül mutassák be a háztartás bevételeinek és kiadásainak szerkezetét.  

Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböz-

tetni 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 ága-

zati rendszerét és teljesítménykategóriáit. 

Témakörök 

 

Gazdasági alapfogalmak  

 

A szükséglet és a javak fogalma, főbb csoportjai és kapcsolatai, a gazdasági körforgás, a ter-

melés, 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 

 

A háztartások gazdálkodása  

A család fogalma és funkciói  

Munkamegosztás a háztatásokban. Időgazdálkodás  

A háztartások bevételei és kiadásai. A háztartások költségvetése  

A háztartások 

 

Fogyasztói magatartás  

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 

 

 

A vállalat termelői magatartása  

Háztartás és vállalat. Vállalat és vállalkozás. A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, cél-

rendszere, 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 
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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 

 

 

A nemzetgazdaság ágazati rendszere  

Nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere  

A nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és mérésük, az egyes SNA mutatószámok közötti 

kapcsolatok  

A nemzetgazdaság teljesítménykategóriák nominál- és reálértéke  

A gazdasági növekedés és tényezői  

A gazdasági egyensúly és egyensúlytalanság  

Az infláció fogalma és fajtái  

A munkaerőpiac működése. A munkanélküliség fogalma és fajtái 

 

 

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 

 

 

Marketing-alapfogalmak  

A marketing szerepe a vállalkozásban  

Marketingstratégia  

Marketingmix és elemei 

 

 

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, a tulajdonost megillető jogosultságok  

A birtoklás és birtokvédelem  

A használat és hasznok szedése  

A rendelkezés joga  
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A tulajdonjog korlátozásai  

Eredeti és származékos tulajdonszerzés 

 

 

A kötelmi jog  

Szerződések fogalma, fajtái  

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 (ke-

zesség, óvadék, zálogjog)  

A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, szállítás, fu-

varozás 

 

 

4. VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDTETÉSÉNEK ALAPISMERETEI TANTÁRGY         

144/144 óra 

 

 

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 tud-

ják 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 érdek-

lődjön a mindenkori gazdaságpolitikai és pénzügypolitikai célok és megvalósításuk módjai 

iránt, eligazodjon a pénzügy intézményrendszerében, ismerje az alapvető szolgáltatásait, a lel-

tározás folyamatát és helyét az gazdasági elszámolás rendszerében. 

 

 

Témakörök 

 

A vállalkozások gazdálkodása  

A gazdálkodási folyamat elemei  

Beszerzési folyamat  

Termelési folyamat  

Értékesítési folyamat 

A gazdálkodási folyamathoz kapcsolható dokumentumok, bizonylatok megismerése, kezelése 

 

A gazdálkodási folyamat eredménye  

Költség, kiadás, bevétel, profit fogalma, a számviteli profit, gazdasági profit és a normál pro-

fit összefüggései  

A vállalkozás gazdálkodásának eredménye, a nyereségre ható tényezők  

Az árak szerepe a gazdasági döntésekben 

 

Statisztikai alapfogalmak  

A statisztika fogalma, ágai  

A statisztikai sokaság fogalma, fajtái, jellemzői  
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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 mértani átlag, mértani átlag)  

Helyzeti középértékek: módusz, medián  

Indexek és alkalmazásuk  

Indexszámítás 

 

Banki alapismeretek  

A pénz fogalma és fajtái, a pénz funkciói (értékmérő, forgalmi eszköz, fizetési eszköz, kincs-

gyűjtés, 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 

 

 

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  

A mérleg fogalma, jellemzői  

A mérlegfőcsoportok, mérlegtételek tartalma, definíciója  

Az eredménykimutatás fogalma  

A könyvviteli számlák  

Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete  
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A számlák nyitása, zárása  

Idősoros és számlasoros könyvelés  

Mérlegszámlák, költség- és eredményszámlák  

Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata 

 

 

5. KOMMUNIKÁCIÓ TANTÁRGY 36/36 óra 

 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

 

Megismerteti a tanulókkal az ön- és emberismeret jelentőségét, az alapvető viselkedési formá-

kat. 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 elkerülé-

sére vagy helyes kezelésére, a családi, baráti és későbbi munka-kapcsolatok helyes alakítá-

sára. 

 

Témakörök 

 

 

Kapcsolatok a mindennapokban  

A viselkedéskultúra alapjai, az illem, az etikett és a protokoll értelmezése  

A köszönés, megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, társalgás, vita, konfliktusmegoldás fogal-

mának bemutatása és gyakorlati alkalmazása, elmélyítése a kulturált viselkedésben  

A mindennapi, a hivatali és az alkalmi öltözködés megismerése  

Gasztronómiai alapismeretek, alapelvárások megismerése 

 

 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  

Pontos munkavégzés, csoportközi viszonyok, a vezető és beosztott viszonya, generációs prob-

lémák a munkahelyen, azok kezelése  

A társasági élet speciális formái (névjegy és névjegyhasználat, telefonhasználat, dohány-zás, 

ajándékozás) és gyakorlati alkalmazásuk, lehetőleg életközeli helyzetekben 

 

 

Kommunikációs folyamat  

A kommunikáció alapfogalmai  

A verbális jelek, nem verbális jelek, a kommunikációs kapcsolatok, az írásbeli és szóbeli 

kommunikáció fajtái  

A kommunikációs zavarok, kommunikációs technikák gyakorlása 

 

 

Ön-és társismeret fejlesztése  

Önelemzés, önkifejezés, érzések, érzelmek, gondolatok kifejezése  

A kommunikációs stílusok használata  

A hatékony, sikeres kommunikáció akadályai, konfliktuskezelés 

 

6. DIGITÁLIS ALKALMAZÁSOK TANTÁRGY 162/162 óra 
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A tantárgy tanításának fő célja  

 

A tanulók magabiztosan használják a digitális eszközöket, a számítógép billentyűzetét, legye-

nek 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 meg-

fogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára. Alkalmazzák a tízujjas, vakon gépelé-

sen alapuló helyes írástechnikát. Képesek legyenek szakmai szöveg másolására, a szövegszer-

kesztővel történő adatbevitelre, a táblázatkezelő használatára, önállóan egyszerű hivatalos levél 

elkészítésére. Ismerjék az online kommunikációt biztosító szolgáltatásokat.  

A képzés javasolt helyszíne: számítógépterem. 

 

Témakörök 

 

 

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 

 

 

Tízujjas, vakon gépelés  

Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén gát-lás 

pszichológiai elvének érvényesítésével  

Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással  

A jelek szabályai  

A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés ismérvei alap-

ján  

A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 

 

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  

Az irattározás kellékei, eszközei  

Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás stb.) 

 

 

Digitális alkalmazások  
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A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása, a betűk, számok, jelek írásának 

adott időszakban érvényes szabályai. Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, fel-so-

rolás, 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 üzenet-küldés, 

hang-és videoalapú 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 

 

 

7. ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ TANTÁRGY                                              162/137óra 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

 

Az Üzleti adminisztráció tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen képes a gazdasági 

folyamatokat pénzügyi aspektusból vizsgálni, eligazodjon a pénzügyi intézményrendszerben 

és ismerje az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat. Alkalmas legyen meghatározni és kiválasz-

tani a pénzforgalom lebonyolításának a vállalkozás számára leginkább megfelelő módját. Is-

merje a pénzforgalom lebonyolításának bizonylatait. Tudja ezeket a bizonylatokat kitölteni 

papíralapon és digitális formában egyaránt. A tanuló megismerje a nemzetközi elszámolási 

eszközök árfolyam-alakulásának hatását a gazdasági szférára. A tanuló megértse és a minden-

napi életben alkalmazni is tudja, hogy a pénznek időértéke van a különböző időpontokban 

esedékes pénzáramok tekintetében, akár a betétgyűjtéshez, akár a hitelfelvételhez kapcsolódó-

an. Legyen képes a tanuló egyszerű befektetési, értékpapír árfolyam- és hozamszámításon ke-

resztül dönteni a beruházás megvalósításáról, a vásárlási-eladási szándékról 

 

Témakörök 

 

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  

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 

 

Bankügyletek  

Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, hitelfelvétel a jegybanktól és 

más banktól)  

Aktív bankügyletek, a hitelezés folyamata (hitelek típusai, lízingügylet, faktorálás, for-fetíro-

zás)  

Hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi biztosíték  

Semleges bankműveletek 
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A pénz időértéke  

A pénz időértékének fogalma, jelentősége  

A jelen- és a jövőérték-számítás időtényező-táblázatok alkalmazásával  

Az egyszerű és a kamatos kamat számítása  

Diszkontálás 

 

Pénzforgalom  

A pénzforgalom általános szabályai  

A fizetési számlák fajtái  

Banki titoktartási szabályok  

Fizetési módok:  

‒ fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, az okmányos meghitelezés (akkreditív)  

‒ fizetési számlához kötődő készpénzfizetés: készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és be-

váltása, készpénzbefizetés fizetési számlára, készpénzkifizetés fizetési számláról  

‒ fizetési számla nélküli fizetés: készpénzátutalás  

‒ készpénzfizetés  

A készpénzforgalom lebonyolítása  A pénztár, pénzkezelés és pénztári forgalom elszámolása 

A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök 

 

A pénzkezelés gyakorlata 

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   

 

Valuta-, devizaműveletek  

A valuta, a deviza és azok árfolyamának fogalma 

A valuta- és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok  

A valuta- és a devizaárfolyamokhoz kapcsolódó számítások 

 

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  
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‒ az állampapírok jellemzői és fajtái  

‒ a banki értékpapírok  

‒ váltóismeretek  

A pénzügyi piacok, a tőzsde működése  

A tőke- és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek 

 

 

Befektetések értékelése  

Beruházási döntések típusai  

A beruházások pénzáramai, típusai (kezdő pénzáram, működési pénzáram és végső pénz-

áram) és tartalmuk  

Tőkebefektetési számítások: a beruházások gazdaságossági számításai – statikus és dinamikus 

számítások  

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási pénzesz-

közök 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 pi-

aci 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) becs-

lése, összevetése a piaci árfolyammal, valamint a vásárlási-eladási szándék  

megállapítása  

A részvények várható hozamának számítása  

Tőzsdei ügyletek értékelése 

 

Biztosítási alapismertek  

A biztosítás szerepe, jelentősége, módszere  

A biztosítási ágazatok rendszerei, biztosítási formák  

Biztosítási szerződés és biztosítási díj  

Biztosítási esemény bekövetkezése, kárrendezés 

 

 

8. PÉNZFORGALMI NYILVÁNTARTÁSOK TANTÁRGY   124/124 óra 

 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

 

A pénzforgalmi nyilvántartások tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen képes az 

egyéni vállalkozás pénzforgalmi alapnyilvántartásait, valamint részletező, analitikus nyilván-

tartásait vezetni. A tanuló legyen képes, a pénzforgalmi számítógépes programcsomagot szak-

szerűen használva, elvégezni a pénzforgalmi könyvelési feladatot. Ismerje a bevallások, adat-

szolgáltatások elkészítéséhez szükséges adatok forráshelyét. 

 

Témakörök 
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Pénzforgalmi nyilvántartási feladatok  

A pénzforgalmi könyvvitel fogalma, a személyi jövedelemadó törvény hatálya alatti könyve-

lést befolyásoló előírások, adózási szabályok  

A választható alapnyilvántartások fajtái, a nyilvántartások kötelező adattartalma, (a személyi 

jövedelemadórólszóló1995. évi CXVII. törvény5. számú melléklete szerint) vezetésük szabá-

lyai  

A naplófőkönyv rovatainak elnevezése, adattartalma  

A gazdasági események rovatainak tartalma  

Vegyes gazdasági események: számlák, bankszámlakivonatok, pénztár, bér stb.  

Számszaki egyezőség 

Sajátos értékcsökkenési szabályok az szja-törvény szerint  

Negyedéves eredmény, vállalkozói szja-előleg  

Éves zárás, eredmény, adatszolgáltatás az szja-bevalláshoz  

A pénztárkönyv rovatainak elnevezése és ezek adattartalma  

A bevételi nyilvántartás előírt adattartalma, vezetése, bizonylatok megőrzése  

Abevételi nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok, a fizetendő adó  

A részletező nyilvántartások fajtái, szükségessége, tartalma, vezetése 

 

 

Pénzforgalmi könyvvitel  

Könyvelés naplófőkönyvben:  

Előkészítési feladatok  

A naplófőkönyv szoftver szerkezének, menürendszerének megismerése  

Évnyitás (az adatállomány bevitelének lehetővé tétele az adott évre)  

A vállalkozás adatainak felvitele  

Az áfajogállás beállítása (éves, negyedéves, havi, alanyi mentes, pénzforgalmi elszámolás), 

halasztott áfa  

Az áfaalanyiság függvényében a szükséges rovatok megtervezése, kialakítása  

Törzsadatok kialakítása a rovatok tartalmának ismeretében, de az adott vállalkozás igényeinek 

megfelelően  

A rovatok bővítésének megismerése  

Könyvelés és zárás  

Az év eleji nyitás könyvelése, a számszaki egyezés figyelésével  

Bank, pénztár és a kettő közötti pénzügyi műveletek könyvelése  

Gyakran előforduló költségek könyvelése: anyag- és árubeszerzés, alvállalkozói számlák, 

energiaszámlák, telefonköltség, nyomtatvány, irodaszer, szaklapok, bérleti díjak, bérek, jöve-

delemkivét, bérekkel kapcsolatos adók, járulékok, bankköltség, forgalmi jutalék, gépkocsi-

használat üzemanyagköltsége, átalány stb.  

Bevételek könyvelése: árbevétel, bérletidíj-bevétel, értékesített tárgyi eszközök és immateriá-

lis javak könyvelése, kamatbevétel, késedelmikamat-bevétel, adótúlfizetés jóváírásának meg-

jelenítése a naplófőkönyvben stb.  

Bérekkel kapcsolatos adó- és járuléklevonások, osztalék  

Havi adatszolgáltatás a vállalkozó részére a fizetendő adókról és járulékokról  

Negyedéves zárás, eredmény, a fizetendő szja megállapítása  

Éves zárási feladatok, adatszolgáltatás az éves szja-bevallás és az iparűzésiadó-bevallás készí-

téséhez  

Könyvelés pénztárkönyvben:  

Előkészítési feladatok  

A pénztárkönyv szoftver szerkezének, menürendszerének megismerése  

Évnyitás (az adatállomány bevitelének lehetővé tétele az adott évre)  
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Vállalkozás adatainak felvitele  

Az áfajogállás beállítása (éves, negyedéves, havi, alanyi mentes, pénzforgalmi elszámolás), 

halasztott áfa  

Az áfaalanyiság függvényében a szükséges rovatok megtervezése, kialakítása  

Törzsadatok kialakítása a rovatok tartalmának ismeretében, de az adott vállalkozás igényeinek 

megfelelően  

A rovatok bővítésének megismerése  

Könyvelés és zárás  

Az év eleji nyitás könyvelése a számszaki egyezés figyelésével  

Bank, pénztár és a kettő közötti pénzügyi műveletek könyvelése 

Gyakran előforduló költségek könyvelése: anyag- és árubeszerzés, alvállalkozói számlák, 

energiaszámlák, telefonköltség, nyomtatvány, irodaszer, szaklapok, bérleti díjak, bérek, 

jövdelemkivét, bérekkel kapcsolatos adók, járulékok, bankköltség, forgalmi jutalék, gépkocsi-

használat üzemanyagköltsége, átalány stb.  

Bevételek könyvelése: árbevétel, bérletidíj-bevétel, értékesített tárgyi eszközök és immateriá-

lis javak könyvelése, kamatbevétel, késedelmikamat-bevétel, adótúlfizetés jóváírásának meg-

jelenítése a pénztárkönyvben stb.  

Bérekkel kapcsolatos adó- és járuléklevonások, osztalék  

Havi adatszolgáltatás a vállalkozó részére a fizetendő adókról és járulékokról  

Negyedéves zárás, eredmény, a fizetendő szja megállapítása  

Éves zárási feladatok, adatszolgáltatás az éves szja-bevallás és az iparűzésiadó-bevallás készí-

téséhez  

Bevételi nyilvántartások:  

Bevételi nyilvántartás vezetése – a hatályos jogszabályokra figyelemmel – meghatározott adó-

alanyokra vonatkozóan  

A bevételi határ figyelése, túllépése esetén a 40%-os adóalap, adó számítása, bevalláshoz 

adatközlés  

Bevételi nyilvántartás vezetése a kisadózó vállalkozások (KATÁ-s adóalany) esetében  

A KATA-törvény szerinti bevétel értelmezése, a bevétel megszerzésének időpontja  

Részletező nyilvántartások:  

Folyószámla-nyilvántartások vezetése (szállító, vevő)  

A munkabérekkel, vállalkozói kivéttel kapcsolatos nyilvántartások vezetése  

A tárgyi eszközökkel, immateriális javakkal, beruházásokkal kapcsolatos analitikus nyilván-

tartások vezetése, aktiválás, értékcsökkenés számítása és felvezetése a kartonra stb.  

Gépjárművel kapcsolatos elszámolási szabályok, nyilvántartások  

Egyéb követelések nyilvántartása a munkavállalókkal, tagokkal kapcsolatosan  

Kötelezettségek analitikus nyilvántartása  

Alvállalkozói teljesítmények nyilvántartása  

Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása  

Értékpapírok adatainak analitikus nyilvántartása  

Selejtezéssel kapcsolatos dokumentumok elkészítése, nyilvántartása  

Leltár készítése 

 

 

9. KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDÁLKODÁSA TANTÁRGY   

232/196 óra 

 

A tantárgy tanításának fő célja  
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A Vállalkozási ismeretek oktatásának célja, hogy segítsék elő a tanulók gazdasági gondolko-

dásmódjának kialakulását és fejlesztését, járuljanak hozzá a piacgazdaság működésének meg-

értéséhez, tegyék képessé a tanulókat a munka világának, ezen belül a vállalkozások jellemző-

inek és azok működésének megértésére. Képesek értékelni a finanszírozás, a befektetés alap-

vető formáit, értik a likviditás biztosításának fontosságát. Lehetőséget biztosít a tanulók szá-

mára a pénzügyi ügyintézői feladatokhoz kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok el-

készítésére, kommunikációs és prezentációs képességeik fejlesztésére. A tanulók az üzleti-terv-

készítés folyamatát alkalmazva állítsanak össze tervfejezeteket a tanult statisztikai mód-szerek 

alkalmazásával, betartva az üzletiterv-készítés alaki, tartalmi, formai követelményeit. Az üzleti 

terv egyes fejezeteit a portfólió bemutatása során tudják majd prezentálni. 

 

Témakörök 

 

Vállalkozási formák  

A vállalkozásokról általában, a mikro-, kis- és középvállalkozások jellemzője, az üzleti vállal-

kozás sajátosságai  

Az egyéni vállalkozás és a társas vállalkozások sajátosságai 

A vállalkozások szüneteltetése, megszűnése  

Cégnyilvántartás  

A sikeres vállalkozás kritériumai 

 

Vállalkozások működése és megszűnése  

A kis- és középvállalkozások helye a nemzetgazdaságban  

A befektetett eszközökkel való gazdálkodás, innováció  

Az innováció fogalma, alapesetei, innovációs lánc  

A befektetett eszközök fogalma és csoportosítása  

A beruházások fogalma, típusai  

A beruházások költsége  

A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás  

Az amortizáció funkciója és rendszere 

Készletgazdálkodás és logisztikai rendszer  

A készletek csoportosítása  

A készletértékelés módszerei  

A készlettervezés  

A készletgazdálkodási rendszerek  

A logisztika lényege és szerepe a vállalkozásban  

A vállalati gazdálkodás logisztikai szemléletű vizsgálata  

A logisztikai teljesítmények és költségek elemzése  

Gazdálkodás és gazdaságosság  

A vállalkozás eszközei és a ráfordítások  

Az árbevétel és a jövedelem  

A jövedelem és jövedelmezőség  

Árbevétel és profit, fedezeti pont és üzemszüneti pont  

Az eredményesség javításának főbb útjai  

A vállalkozás válsága és megszűnése  

A vállalati válság fogalma, jelzései és okai  

A vállalati válságmenedzselés típusai: megelőző és zavarelhárító válságmenedzselés  

A kríziskezelés  

A vállalkozás megszűnése: végelszámolás, csődegyezség és felszámolás  

A vállalkozás stratégiája  
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A stratégiaalkotás mint vezetési funkció  

A stratégia fogalma és 5P-je  

A vállalati stratégia szerepe és szintjei  

A vállalati stratégia kidolgozásának menete  

A vállalati küldetés és a jövőkép meghatározása  

A vállalatok környezetének elemzése  

A vállalati diagnosztika  

A SWOT-elemzés  

A vállalat pozícionálása, a portfóliómódszerek alkalmazása  

Stratégiai variációk képzése és választás  

A vállalkozás vezetése és szervezete  

A vezetés alapvető funkciói: tervezés, szervezés, közvetlen irányítás, ellenőrzés, koordi-náció 

A vezetés eszközrendszere: motiváció, hatáskör, feladatkör és felelősség,  

döntéshozatal, konfliktuskezelés  

Lehetséges szervezeti formák:  

‒ lineáris  

‒ funkcionális  

‒ divizionális  

‒ mátrix szervezet  

 

Vállalkozások pénzügyi tervezése  

A vállalkozás pénzügyi döntései:  

A pénzügyi döntések célja, tartalma, típusai  

Befektetési és finanszírozási döntések  

Hosszú és rövid távú döntések  

A finanszírozás gyakorlata:  

A finanszírozás fogalma, jellemzői  

A finanszírozás formái: belső és külső finanszírozás  

A finanszírozási alapelvek: rentabilitás, normativitás, rugalmasság, biztonság, önállóság  

Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv  

Tartós forgóeszköz-lekötés és átmeneti forgóeszköz-lekötés finanszírozása  

Az illeszkedési elv értelmezése  

Finanszírozási stratégiák: szolid, konzervatív, agresszív  

A beruházások finanszírozási forrásai  

A beruházások pénzügyi forrásai:  

‒ belső forrásból történő finanszírozás  

‒ külső forrásból történő finanszírozás  

‒ a lízingfinanszírozás jellemzői, a lízing típusai  

‒ projekttámogatások: kis- és középvállalkozások gazdaságfejlesztést szolgáló támogatásai  

EU-s támogatási források. A pályázatírás és a pénzügyi tervezés kapcsolata  

Pályázati adminisztráció, iratanyagok, dokumentumok kezelése  

A hitel, mint idegen finanszírozási forma  

A hitelfajták  

A hitelezési eljárás menete  

Hitelbiztosítékok  

Törlesztőtervek  

Kölcsöntörlesztés, hiteldíj  

Sajátos finanszírozási források: lízing, támogatás  

A vállalati tőkeköltség, mint a finanszírozási források ára  

Forgóeszköz-szükséglet megállapításának módjai  
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Forgóeszköz-finanszírozás (forgási mutatók, mérlegmódszer alkalmazásával)  

Jellemző finanszírozási források  

Rövid lejáratú bankhitel és típusai  

Kereskedelmi hitel (vevőktől kapott előleg és áruhitel)  

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  

A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése:  

A teljesítménymutatókból nyerhető információk  

Elemzés állományi és folyamatszemléletben  

A pénzügyi mutatók főbb fajtái  

Vagyon- és tőkestruktúra-mutatók  

Hatékonysági mutatók  

Jövedelmezőségi mutatók  

Eladósodási mutatók  

A pénzügyi egyensúly mutatói  

Piaciérték-mutatók  

A mutatók kiszámítása konkrét adatok ismeretében, és értelmezésük  

A mutatók értékének egyszerű magyarázata, a levont következtetések megfogalmazása  

A témakör részletes kifejtése 

 

Üzleti terv  

Az üzleti terv felépítése és elkészítése  

Az üzletiterv-készítés céljai  

Az üzleti tervek fajtái  

Az üzleti terv felépítése  

Az üzleti terv formai követelményei  

Az üzletiterv-készítés folyamata  

Az üzleti terv információs bázisa  

A vállalkozási ötlet  

Célok, eszközök, módszerek, műszaki, technikai és jogi feltételek  

Az üzleti tervfejezetei:  

A vezetői összefoglaló formai követelményei  

A vállalkozás általános bemutatása  

Nemzetgazdasági helyzetelemzések, az alapított vállalkozás elméletben tanultak szerinti be-

mutatása, táblázatok, ábrák, grafikonok szerkesztése, elemzése  

Statisztikai módszerek alkalmazása, nyomtatásban történő megjelenítése, számítástechnikai 

programok alkalmazása  

Termékek és szolgáltatások  

A vállalkozás termelési szerkezetének és termékeinek, szolgáltatásainak részletes bemutatása, 

táblázatok, ábrák, grafikonok szerkesztése  

Marketingterv  

Piackutatási kérdőívek készítése, kutatási eredmények feldolgozása, célpiac-kiválasztás és ter-

mékpozicionálás  

A vállalkozás konkrét marketingtervének elkészítése  
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A vállalkozás külső megjelenítése: logó, stílusjegyek, márkanevek, reklám- és PR-tervek ké-

szítése  

A működési terv  

A vállalkozás működésének bemutatása, leírása, folyamatábrák készítése, grafikonok, ábrák 

nyomtatott megjelenítése  

A humánerőforrás tervezése  

Szervezeti ábrák készítése, döntési folyamatok leírása, a belső ellenőrzési rendszer bemuta-

tása, a munkaerő-biztosítás eszközeinek leírása, az érdekeltségi rendszer bemutatása, bértö-

meg, bérszínvonal alakulása a vállalkozásban (táblák, grafikonok, ábrák) 

A pénzügyi terv  

Az elméletben tanultak szerint a pénzügyi folyamatok bemutatása, kidolgozása, megszerkesz-

tése, pénzügyi mutatók kiszámítása, táblázatba foglalása, elemzése, következtetések levonása, 

beruházási terv, pénzügyi terv készítése  

Mellékletek az üzleti tervben: mellékletnek szánt dokumentumok, prospektusok, fényképek, 

újságcikkek gyűjtése, piackutatási kérdőívek besorolása, árajánlatok készítése, szakmai ön-

életrajzok készítése stb.  

Az üzleti tervfejezetek bemutatása:  

A megtanult elméleti ismeretek és alkalmazandó módszerek alapján egy valós vagy szimulált 

vállalkozás üzleti tervfejezeteinek önálló elkészítése, és az órán való prezentálása 

 

 

10. MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁS TANTÁRGY  134/134 óra 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

 

A Munkaerő-gazdálkodás tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló a Munka Törvénykönyve 

által meghatározott szabályokat megismerje, és ezeket a munkaügyi gyakorlata során alkal-

mazni tudja. A tanulónak tisztában kell lennie azzal, hogy rendszeresen figyelemmel kell kísér-

nie a jogszabályi, adójogszabályi környezetet annak érdekében, hogy munkáját mindig a hatá-

lyos jogszabályoknak megfelelően tudja végezni. A tanuló megismer munkaügyi és hr-nyilván-

tartó számítógépes szoftvert, melynek segítségével vezeti a szükséges munkaügyi nyilvántartá-

sokat. 

 

Témakörök 

 

Emberierőforrás-gazdálkodás  

A munkaviszony szabályozása 

A munka fogalma, a munkafolyamat  

Motiváció, motivációs elméletek  

Képesség, készségek, képzettség  

A humán kontrolling fogalma, eszközei, módszerei, elemzések, számítások  

Emberierőforrás-gazdálkodás, humánstratégia  

A munkakörök elemzése, kialakítása, értékelése  

Toborzás és kiválasztás  

Teljesítményértékelés  

Munkaerő-fejlesztés, karriertervezés  

A munka díjazása:  

A munkabér fogalma, részei  

Az alapbér, megállapítása időbérben, teljesítménybérben, ezek kombinációjával  

Időbér, az idő mérése  
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Teljesítménybér, a teljesítménykövetelmény meghatározása, mérése, garantált bér  

A bérpótlék fogalma és fajtái  

Díjazás munkavégzés hiányában (távolléti díj)  

A kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimum  

A munkabér védelme  

A munkaviszony egyes speciális típusai  

Bruttó bér, nettó bér, a munkavállalót és a munkáltatót terhelő adók és járulékok  

A kártérítési kötelezettség, a munkavállaló kártérítési kötelezettsége  

A kártérítés mértéke  

A megőrzési felelősség, a leltárfelelősség, a leltárhiányért való felelősség feltétele  

A munkavállalói biztosíték  

A kártérítés mérséklése  

A munkáltató kártérítési kötelezettsége  

A kártérítés mértéke és módja  

A humánkontrolling-alapú tervezés, ellenőrzési rendszer, jelentésrendszer  

Munkaidő-gazdálkodás, munkaidő-nyilvántartások, a foglalkoztatás hatékonysága  

 

A munkaviszony szabályozása  

A Munka Törvénykönyve (Mt.) célja, hatálya, fejezetei  

Az Mt. alapelvei  

Jogok és kötelezettségek gyakorlása  

Az egyenlő bánásmód követelménye  

Jognyilatkozatok  

Érvénytelenség, jogkövetkezmények  

A munkaviszonyból származó igény elévülése  

A munkaviszony fogalma, alanyai  

Munkaviszony létesítése, a munkaszerződés fogalma, tartalma  

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége  

A munkaszerződés teljesítése, a munkáltató és a munkavállaló kötelezettsége  

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, jogkövetkezmények  

A munkaszerződés módosítása  

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése, a megszüntetés módjai  

A felmondás, az azonnali hatályú felmondás, a végkielégítés  

Eljárás a munkaviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén 

A munkaviszony jogellenes megszüntetése, jogkövetkezményei  

A munkaidőre, napi munkaidőre, munkaidőkeretre, pihenőidőre vonatkozó fogalmak, szabá-

lyok  

A munkaidő-beosztással kapcsolatos szabályok  

Pihenőidő, napi-, heti pihenőidő, rendkívüli munkaidő, ügyelet és készenlét  

A szabadság fajtái és mértéke, kiadása, betegszabadság  

Szülési szabadság, fizetés nélküli szabadság 

 

Munkaerő-gazdálkodás a gyakorlatban  

Munkaszerződések készítése  

A munkavállaló tájékoztatása a munkaviszonyból származó alapvető jogokról és kötelezettsé-

gekről  

A munkaköri leírás tartalma  

Munkaügyi nyilvántartások vezetése  

Szabadságterv készítése  
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Munkaügyi dokumentumok vezetése, gyakorlata a hatályos munkaügyi szabályok előírásai 

alapján  

Munkaügyi és HR-nyilvántartások vezetése számítógépes szoftveren  

Iratkezelés, bizonylatok, nyilvántartások, igazolások  

Iratkezelés, irattározás  

Bizonylatok, bizonylatok kezelése  

Bérügyintézői feladatok ellátása során használatos bizonylatok, nyomtatványok  

Nyilvántartások  

Munkavállalóktól bekért és munkavállalók részére kiadott igazolások  

A Polgári Törvénykönyv szerinti jogviszonyok:  

‒ megbízási szerződés  

‒ vállalkozási szerződés  

‒ munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok  

 

11. ADÓZÁSI ISMERETEK TANTÁRGY     230/222 óra   

 

A tantárgy tanításának fő célja  

 

Az Adózási ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulókkal a magyar adójogi szabályo-

kat és felkészítse a tanulókat a legalapvetőbb adójogszabályok alkalmazására. Rámutasson a 

magánszemélyek személyijövedelemadó-fizetési kötelezettségére, az arányos közteherviselés 

szükségességére. Bemutassa az általános forgalmi adó szerepét, s ezen ismeretek birtokában a 

tanulók legyenek képesek a vállalkozások számlázási, nyugtaadási kötelezettségének maradék-

talanul eleget tenni. Ismerjék a kisvállalkozások tevékenységére vonatkozó általános forgalmi 

adó jogi szabályozását 

 

Témakörök 

 

 

Adózási fogalmak  

Az államháztartás  

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  

Az adózás rendje  

Adóigazgatási rendtartás 

 

Általános forgalmi adó 
Az áfa jellemzői  

Az adóalany  

Az adó mértéke  

A fizetendő adó megállapítása  

Az adólevonási jog  

Adólevonási jog korlátozása (alapeset)  

Adófizetési kötelezettség  

Számlázás (számla, nyugta adattartalma)  

Számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai  

Számla, egyszerűsített számla kitöltése  

Az adó alóli mentesség szabályai  
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Az előzetesen felszámított adó megosztása 

 

Személyi jövedelemadó és béreket terhelő járulékok és közterhek  

A személyi jövedelemadó alanyai  

Jövedelem, bevétel, költség  

Az adó mértéke  

A bért terhelő járulékok  

A szociális hozzájárulási adó  

Az összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló tevékenységből származó, nem ön-álló 

tevékenységből származó és egyéb jövedelem)  

Nyilatkozatok az önálló tevékenység adójának megállapításához  

Családi kedvezmény, első házasok kedvezménye, négy vagy több gyermeket nevelő anyák 

kedvezménye  

Összevont adóalap adója  

Adókedvezmények  

Nyilatkozatok az adókedvezmények érvényesítéséhez  

A bért terhelő járulékok  

A szociális hozzájárulási adó  

Adóelőleg-számítás és az éves adóbevallás elkészítése, a kifizetendő havi bér megállapítása 

gyakorlófeladatokon keresztül 

 

Egyéni vállalkozás 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  

 

 Társaságok jövedelemadózása  
A kisadózó vállalkozások tételes adója  

Az adónem választásának feltételei  

A KATA alapjának meghatározása  

A KATA mértéke (főállású kisadózó, főállásúnak nem minősülő kisadózó)  

A társasági adó alanyai, az adófizetési kötelezettség  

A társasági adóalap meghatározása, 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, adókedvezmény  

Az adózott eredmény 

 

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 

Gépjárműadó és cégautóadó  

A gépjárműadó  
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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 

 

Elektronikus bevallás gyakorlata  

Gyakorlati előkészítés:  

A munka előkészítésének menete:  

Tájékozódás a NAV honlapján  

Keretprogram-letöltés, a kiválasztott nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk letöltése  

A számítógépen, a nyomtatványkitöltő rendszerben a kiválasztott bevallás megnyitása  

Ügyfélkapu  

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 adatok-

ról, valamint a szakképzési hozzájárulásról (08-as bevallás)  

Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a mező-

gazdasági 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 (évszám SZJA)  

Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás)  

A munkáltató, kifizető összesített igazolása a személyi jövedelemadó bevalláshoz (M30-as 

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 munka-vi-

szony megszűnésekor (Adatlap évszám)  

A kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (KATA)  

Nyilatkozat a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás)  

A bevallási nyomtatványok tartalma akkor is számonkérhető, ha időközben más szám vagy 

elnevezés alatt kell a bevallást elkészíteni.  

A bevallások ellenőrzése:  

A kész bevallások áttekintése  

Szükség esetén a kitöltési útmutató használata  

Ellenőrzési funkció futtatása  

Jelzett hibák javítása  

Mentés  
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A hibátlan bevallás kijelölése elektronikus elküldésre 

 

12. KÖNYVVEZETÉSI ALAPISMERETEK TANTÁRGY 113/113 óra 

   

A tantárgy tanításának fő célja  

A tanuló megismeri, hogy a számviteli törvény alapján kell a gazdálkodóknak könyveiket ve-

zetni és beszámolóikat elkészíteni, ezért cél, hogy ismerjék meg és sajátítsák el alapszinten a 

kettős könyvvitel rendszerében történő eljárásokat és módszereket. Az előírásoknak megfele-

lően a gazdasági élet vállalkozási területén a bizonylatok kitöltésétől kezdve az analitikus nyil-

vántartáson keresztül a gazdasági műveletek könyvelésén át képes lesz a vállalkozás eredmé-

nyének és vagyonának megalapítására. Biztosítson lehetőséget a tanulók számára a könyvve-

zetés és beszámolókészítés feladataihoz 

 

Témakörök 

 

A számviteli törvény  

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 

 

Könyvelési tételek szerkesztése  

Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete  

Analitikus és szintetikus könyvelés a gyakorlatban  

Idősoros és számlasoros könyvelés 

 

Tárgyi eszközök elszámolása  

Tárgyi eszközök csoportosítása.  

Tárgyi eszközök értékelése, mérlegérték megállapítása  

Az amortizáció elszámolása (lineáris, teljesítményarányos)  

Belföldi beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése (különböző finanszírozással)  

Tárgyi eszközök üzembe helyezése  

Tárgyi eszközök értékcsökkenésének főkönyvi elszámolása  

Tárgyi eszközök értékesítésének főkönyvi elszámolása  

Tárgyi eszközök nyilvántartása 

 

A vásárolt készletek elszámolása  

A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik  

A vásárolt készletek bekerülési értéke  

Anyagok fajtái, jellemzői  

Az anyagok raktári és analitikus nyilvántartása  

Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron (tényleges beszerzési áron való nyilván-tar-

tásnál), visszaküldés és az engedmény könyvelése  

Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO elv alap-

ján  

A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése  

Az áruk fogalma, csoportosítsa, analitikus nyilvántartása  

A nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés engedmény könyvelése tényleges be-szerzési 

áras nyilvántartásnál, áruértékesítés  
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A kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése  

Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések bizony-la-

tolása és könyvelése  

A göngyöleg fogalma, csoportosítása analitikus nyilvántartása  

Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése  

A vásárolt készletek bizonylatai 

 

A jövedelem elszámolása  

A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem részei 

A levonások keletkezése és könyvelése  

A bérfeladás számítása és könyvelési feladatai  

A bérek közterheinek számítása és könyvelése  

A jövedelem kifizetése (készpénzes és folyószámlára történő átutalás), könyvelése  

Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos könyvelési feladatok  

A fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli elszámolások  

A jövedelemelszámolás bizonylatai 

 

Saját termelésű készletek elszámolása  

A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása  

A saját termelésű készletek analitikus és főkönyvi nyilvántartása  

A közvetlen önköltség alapvető elemei, számítása  

Termelési költségek típusai, a költségek könyvviteli elszámolása (költségnem)  

A saját termelésű készletek állományban vétele (összköltség eljárással) 

 

Termékértékesítés elszámolása, az eredmény megállapítása  

 

Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei  

Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, készletcsökkenés kiszámítása, és könyve-

lése  

A visszáru és minőségi engedmény számítása és könyvelése  

A kiszámlázott szolgáltatás elszámolása, könyvelése  

A saját termelésű készletek állományváltozása  

Az eredménykimutatás fajtái, eredménykategóriák  

Összköltséges és a forgalmi költséges eredménykimutatás összeállítása könyvelt adatok alap-

ján 

 

13. SZÖVEGBEVITEL SZÁMÍTÓGÉPEN TANTÁRGY  139/134 óra 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

 

A Szövegbevitel a számítógépen tantárgy alapvető célja, hogy a tanuló – elsajátítva a tízujjas 

vakírás alapjait – váljék gyakorlottá azoknak a számítógép-használathoz kapcsolódó elektro-

nikus írásbeli teendőknek– bármilyen adathordozóról történő – elvégzésében, amelyek a tit-

kári munkatevékenység leíró jellegű (adat- és szövegbevitelt igénylő) munkafeladataiban je-

lentkeznek. Elérendő írássebesség: min. 170 leütés/perc. Törekedni kell arra, hogy rögzülje-

nek az elektronikus írástechnika elsajátítása során kialakított szokások (a munkakörülmények 

kialakítása, a munkaeszköz előkészítése, a helyes kéz- és testtartás, a fogás- és billentéstech-

nika, a pihentető, lazító periódusok, ujj-, kéz-, fej- és szemgyakorlatok stb.), amelyek hosszú 

távon is megalapozzák az egészséges és biztonságos munkavégzést. 
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Témakörök 

 

Az írásbiztonság erősítése  

 

Fogás- és írásnehézséget jelentő nyelvi elemek gyakorlása: nehéz fogások, nagy ugrások, 

belső és külső fogások, ujjtechnikai gyakorlatok, betűkettőzések stb.  

Figyelem-összpontosító, koncentrálást fejlesztő gyakorlatok  

Idegen nyelvű szavak, szövegek írása  

Az írássebesség fokozása szövegfeldolgozásokkal  

Az írássebesség fokozása időre történő gépelési gyakorlatokkal 

 

Szövegfeldolgozás, szöveggyakorlatok  

A szövegbevitel technikájának, a folyamatos írás (másolás) készségének fejlesztő gyakorlatai 

szövegfeldolgozásokon keresztül:  

‒ különböző nehézségű szövegek  

‒ különböző tartalmú – ismeretbővítést szolgáló – szövegek  

‒ az időre írás tartamának növelése: állóképesség-fejlesztés (10–20 perc)  

‒ az írásbiztonság erősítése  

‒ mozdulat- és szógyakorlatok  

A szöveghosszúság növelése  

Diktálás utáni írás: folyamatos szövegdiktátumok  

Enter nélküli, folyamatos írás; az automatikus elválasztás alkalmazása 

 

A dokumentumszerkesztés alapjai  

A dokumentumok tárolására szolgáló mappaszerkezet kialakítása a titkári munkafeladata-inak 

megfelelően  

Mappák létrehozása, a munka jellegének megfelelő elnevezése, megnyitása, bezárása, át-he-

lyezése, másolása stb.  

Fájlkezelési feladatok: fájlok létrehozása, elnevezése – a titkári munka jellegének megfelelően 

–, megnyitása, mentése, mentése másként, másolása, áthelyezése, átnevezése, törlése, nyomta-

tása (különböző beállításokkal) stb.  

A biztonságos és hatékony internethasználat szabályai a titkári munkafeladatokhoz kapcsoló-

dóan  

Információ keresése az interneten, feldolgozása, tárolása, továbbítása (elektronikusan) a tit-

kári munkafeladatokhoz kapcsolódóan  

Az irodai, titkári munka tartalmához kapcsolódóan a szövegszerkesztő program alap-funkciói-

nak alkalmazása:  

‒ oldalbeállítás, elrendezés, papírméret, tájolás  

‒ töréspontok (oldaltörés, szakasztörés, hasábtörés) elhelyezése  

‒ karakterek formázása  

‒ bekezdések alkotása, formázása  

‒ szegély, oldalszegély, mintázat (kitöltés) elhelyezése  

‒ felsorolás, többszintű felsorolás létrehozása  

‒ tabulátorpozíciók elhelyezése, különböző típusú tabulátor használata  

‒ szöveg beillesztése  

‒ táblázat, diagram, kép, alakzat, oldalszám, dátum és idő, szövegdoboz, WordArt iniciálé, 

szimbólum, vízjel, lábjegyzet, képaláírás, megjegyzés beszúrása  

‒ irányított beillesztés  

‒ más irodai programmal előállított objektum beillesztése  



  491/614. oldal  

‒ a beszúrt/beillesztett objektum formázása  

‒ címsor létrehozása stílusok használatával, szövegrészek formázása stílus alkalmazásával  

‒ szövegrész, szöveg keresése, cseréje  

‒ élőfej, élőláb létrehozása, szerkesztése  

‒ nyelvi eszközök használata: helyesírás-ellenőrzés, automatikus elválasztás stb.  

A dokumentumszerkesztés alapjainak alkalmazása a titkári munkakörben előforduló doku-

mentumok készítésére, pl. tájékoztatók, bemutatkozások, leírások, termékjellemzők, szolgál-

tatások, szerződések, szabályzatok, programleírások stb. 

 

Táblázatok készítése  

Az irodai munka tartalmához kapcsolódóan egy táblázatkezelő program alapfunkcióinak al-

kalmazása:  

‒ munkalapok azonosítása, beszúrása, törlése  

‒ az oldalbeállítás funkciói  

‒ adatbevitel, másolás, beillesztés  

‒ egyszerű táblázatok létrehozása  

‒ forrásfájlban kapott táblázat bővítése  

‒ táblázat esztétikus formázása  

‒ élőfej, élőláb tartalmának beszúrása, formázása  

‒ karakterek formázása  

‒ cellaműveletek: adatok igazítása, cellák egyesítése, felosztása  

‒ különböző számformátumok alkalmazása  

‒ sor, oszlop beszúrása, törlése, elrejtése, felfedése  

‒ egyszerű számolási műveletek egyéni képlettel vagy függvények alkalmazásával (szum, át-

lag, maximum, minimum, darab, darab2, da-rabteli, darabüres, ha, kerekítés)  

‒ egyszerű rendezés, szűrés  

‒ a táblázat megadott adataiból diagramok létrehozása, formázása, elhelyezése  

‒ kép, alakzat, szövegdoboz, WordArt, szimbólum beszúrása, szerkesztése  

‒ A titkári munkában jellemző dokumentumok (táblázatok, diagramok): listák, nyilvántartá-

sok, jelenléti ívek, eredménykimutatás stb. készítése  

A dokumentumok készülhetnek:  

‒ minta után  

‒ részletes feladattal irányított utasítások szerint  

‒ megadott tartalmi szempontok, adatok szerint  

‒ információval történő kiegészítéssel stb.  

 

Prezentációkészítés  

A prezentációkészítés jelentősége a titkári munkában  

A prezentációkészítés lépései (felkészülés, tervezés, megvalósítás)  

Tipográfiai alapismeretek (betűk, szöveg, színek stb.)  

Szervezetek, termékek, szolgáltatások prezentációjának előírásai  

Prezentációk készítése egy konkrét bemutatókészítő programban 

 

A weblapkészítés alapjai  

Honlapkészítési alapfogalmak  

A weblapok funkciója, szerkezeti felépítése, 

Bekezdések, felsorolások  

Táblázatok  
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Képek használata 

Bekezdések, felsorolások  

Táblázatok  

 

14. DOKUMENTUMSZERKESZTÉS  144/129 óra 

 

A tantárgy tanításának fő célja  
 

A Dokumentumszerkesztés tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló ismerje meg a különböző 

típusú, fajtájú iratok, levelek készítésének nyelvi, tartalmi és formai elvárásait, és ennek meg-

felelően képes legyen a hivatali, üzleti élet dokumentumainak elkészítésére. Legyen képes 

munkavállalással kapcsolatos iratokat, munkahelyi kapcsolattartó dokumentumokat önállóan 

megfogalmazni, elkészíteni. Legyen tisztában a hagyományos és elektronikus levelezés illem-

szabályaival, a biztonságos internethasználat előírásaival. 

 

Témakörök 

 

Levelezési ismeretek  

Az írásbeli kapcsolattartás funkciója, változása  

Iratok, levelek tartalmi, nyelvi, formai követelményei, tárgyi feltételei  

Az iratkészítés technikája számítógépen (szövegszerkesztő program alkalmazásával)  

A hivatali stílus alkalmazása  

Az iratok helyesírási, nyelvhelyességi, nyelvhasználati szempontjai 

Iratok, hivatali, üzleti levelek stilisztikai elemzése  

A levelezés hagyományos és elektronikus jellemzői, udvariassági szabályai  

Egyes iratok (pl. megrendelés, szerződések, határozat, fellebbezés stb.) tartalmának jog-sza-

bályi követelményei 

 

Levelezés a titkári munkában  

Nyomtatott dokumentumok (papírfajták, boríték, postai utasítások)  

Postai nyomtatványok kitöltése (tértivevény, feladóvevény, meghatalmazás stb.)  

A mindennapi élet egyszerű iratainak (pl. nyugta, elismervény, igazolás, nyilatkozat, kötelez-

vény, meghatalmazás) nyelvi, tartalmi és formai jellemzői  

A nyugta és számla jellemzői, különbségei a jogszabályok értelmében  

Azonosító adatok (személyi adatok, azonosító számok, címek, elérhetőségek stb.) helyes-írása  

Hírközlő iratok (hirdetés, tájékoztatás, értesítés, felszólítás, felhívás, meghívó) nyelvi, tartalmi 

és formai jellemzői  

Belső, szervezeti iratok (emlékeztető, feljegyzés, jelentés, beszámoló, körlevél stb.) nyel-vi, 

tartalmi és formai jellemzői  

Iratkészítési gyakorlatok  

Gyakori iratok nyomtatványainak kitöltése kézzel, számítógéppel; sablonok  

A témakör részletes kifejtése 

 

Levelezés az üzleti életben  

A hivatalos szervekkel való kapcsolattartás jellemzői  

Beadványok: panasz, javaslat, bejelentés, bevallás, feljelentés, kérvény, kérelem  

Iratok a hatáskör és illetékesség területéről: idézés, értesítés, igazolási kérelem  

Határozat, végzés, fellebbezés iratai a hatósági eljárásban  
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Iratok a munkaügy köréből (álláspályázat, motivációs levél, referencialevél, szakmai ön-élet-

rajz, munkaszerződés) és egyéb, a munkaviszony tartalmához (munkavégzés, munkáltatói kö-

telezettség, munkabér, munkahely, juttatások, pihenőidő stb.) kapcsolódó iratok tartalmi, 

nyelvi és formai jellemzői  

A gazdasági, kereskedelmi, üzleti tevékenységgel összefüggő levelek (hírlevél, tájékozta-tás, 

ajánlatkérés, ajánlat, megrendelés, megrendelés visszaigazolása), szerződések ([adás-vételi, 

szállítási], a teljesítési iratok) nyelvi, tartalmi és formai jellemzői  

Az üzleti levelek ajánlott sémája, formai, szerkesztési szabályai  

Nyomtatványok a közigazgatás, a munkaügy és az üzleti élet levelezésének köréből 

 

Komplex levélgyakorlatok  

Komplex iratok, levelek készítése az elsajátított témakörökben (egyszerű, hírközlő és belső, 

szervezeti iratok; hatósági, munkaügyi és üzleti levelek), alkalmazva a szövegszerkesztés adta 

lehetőségeket, kiegészítve a táblázatkezelés, adatbázis-kezelés dokumentumainak felhasználá-

sával  

A levélfeladatok készülhetnek:  

‒ minta után  

‒ tömbszövegből  

‒ adat és iratszöveg elkülönített megadásával  

‒ diktálás után  

‒ megadott adatokból és tartalmi szempontok szerint önálló fogalmazással  

‒ gyorsírási sztenogramból  

‒ feladatutasítások alapján  

‒ más fájlformátumban mentett dokumentumok készítésével és egyes elemeik fel-használásá-

val (l. táblázat, diagram, adatbázis)  

Iratsablon készítése  

Nyomtatványok, űrlapok kitöltése, készítése  

Körlevélkészítés 

 

15. TITKÁRI ÜGYINTÉZÉS 152/147 óra 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

 

A Titkári ügyintézés tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a tanulók megismerjék a titkári 

munkakör tevékenységformáit, képet kapva a munkahelyi irodai teendőkről, szervezési fel-

adatokról, az irodai környezetről, tárgyi, személyi feltételekről, az ott zajló munkafolyamatok-

ról. A tanulók e körben megismerhetik az idő- és készletgazdálkodás teendőit, reprezentáció-

val és ajándékozással, ügyfélkapcsolatok, információk, adatok stb. kezelésével együtt járó és 

egyéb nyilvántartásokat, a vezetés-szervezés elemeit, valamint a személyiségfejlesztés lehető-

ségeit a titkári munkaköri elvárások ismeretében. Betekintést nyerhetnek a munkaerő-gazdál-

kodás egyes elemeibe, pályázatok, projektek készítésének folyamatába. 

 

Témakörök 

 

Jegyzőkönyvvezetés  

 

A jegyzőkönyv-vezetési munka jellege, tartalma  

A jegyzőkönyv fogalma, tartalmi jellemzői  

A jegyzőkönyvek készítésének alkalmai  
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A jegyzőkönyvek típusai: megállapodási/határozati; teljes/szó szerinti, kivonatos/rövidített 

jegyzőkönyvek  

Technikai eszközök a jegyzőkönyvvezető szolgálatában  

Elvárások a jegyzőkönyvvezetővel szemben  

Előkészületek a jegyzőkönyvek vezetésére:  

‒ egyeztetés a jegyzőkönyv felvételének eseményéről, körülményeiről  

‒ információk gyűjtése az eseménnyel kapcsolatban  

‒ a jegyzés körülményeinek előkészítése (tartalmi, tárgyi, technikai előkészületek)  

‒ a jegyzéssel kapcsolatos dokumentumok előkészítése  

‒ személyek, adatok előzetes azonosítása, ezek dokumentálása (regisztráció)  

‒ a résztvevők informálása az adatjegyzéssel, -rögzítéssel kapcsolatosan  

‒ a résztvevők (meghallgatottak) előzetes tájékoztatása az adatjegyzéssel össze-függésben  

‒ iratok, dokumentumok begyűjtése, regisztrálása, másolása, tárolása az eseményen való rész-

vétellel, adatjegyzéssel kapcsolatosan  

‒ az eseményen használatos dokumentumokról, tárgyi eszközökről jegyzék, nyilvántartás ké-

szítése  

‒ a begyűjtött dokumentumok, tárgyi eszközök visszaszolgáltatása, ennek dokumentálása  

‒ az esetleges zavaró tényezők elhárítása, vezetők, résztvevők tájékoztatása  

‒ bizalmas, titkos adatok kezelése  

‒ az esemény fókuszának meghatározása a vezetővel egyetértésben  

‒ résztvevők regisztrálása  

‒ a jegyzéshez legoptimálisabb hely kiválasztása, elhelyezkedés stb.  

 

Teendők az esemény jegyzése, rögzítése folyamán:  

‒ az esemény folyamatos követése  

‒ az elhangzottak jegyzése, rögzítése  

‒ nevek, számok, adatok stb. pontosítása  

‒ az eseményt befolyásoló körülmények (taps, nevetés, fütty, kivonulás stb.) fel-jegyzése, 

rögzítése  

‒ zavaró körülmények elhárítása stb.  

 

Teendők az esemény jegyzése, rögzítése után:  

‒ az eseményen rögzített, jegyzett történések, adatok ellenőrzése, pontosítása  

‒ az eseményen használt – a rögzítést, jegyzést meghatározó – dokumentumok, tárgyi eszkö-

zök átvétele, dokumentálása  

‒ a jegyzőkönyv elkészítése, megszerkesztése  

‒ a jegyzőkönyv aláírása, hitelesítése  

‒ a jegyzőkönyvből feljegyzés készítése az érintettek számára  

‒ a jegyzőkönyv, kapcsolódó dokumentumok eljuttatása az érintettekhez  

‒ a jegyzőkönyvek átadásának dokumentálása stb.  

Jegyzőkönyvek, kapcsolódó dokumentumok kezelése, tárolása  

Előírások, szabályok, utasítások betartása a jegyzőkönyvvezetéshez kapcsolódóan 

A jegyzőkönyv-vezetési ismeretek alapján teljes körű jegyzőkönyv-vezetési feladatok vég-

zése:  

‒ előkészített jegyzőkönyvi anyag diktálása és jegyzése, rögzítése  

‒ szimulált esemény történéseinek jegyzése, rögzítése  

‒ látogatás konkrét eseményen, az elhangzottak jegyzése, rögzítése  

Hanghordozón rögzített szöveg jegyzése, rögzítése  
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A feliratozás mint egyidejű beszédrögzítés fogalma, tevékenységtartalma  

Jegyzőkönyvi részletek stilizálása, fésülése; a kivonatolás gyakorlatai  

A jegyzőkönyv tartalma, formai-alaki megjelenése  

A jegyzőkönyv felépítése, részei  

Komplex jegyzőkönyv-készítési gyakorlatok:  

‒ a jegyzőkönyv tartalmi típusainak megfelelően: kihallgatásról, helyszíni szemléről, értekez-

letről, eseményről, megállapodásról, határozatokról stb.  

‒ a beszédrögzítés módjának megfelelően: diktálás után, sztenogramból, rögzített hanganyag-

ról  

‒ a jegyzőkönyvi formának megfelelően: egyedileg szerkesztett forma – a közéleti, hivatali, 

üzleti életi elvárásoknak megfelelően, nyomtatványok kitöltésével  

 

Titkári feladatok  

A titkár, titkárság helye, funkciója a szervezeti hierarchiában  

Titkári funkciók: személyi, szervezeti  

Titkári munkakörök (foglalkozások)  

Titkári munkaköri elvárások; titkári etikai kódex  

Postázási feladatok  

Iroda- és munkaszervezési teendők a titkári munkában  

Kapcsolatteremtés, kapcsolatok ápolása a titkári munkában  

Telefonos kapcsolattartás és illemszabályai  

Ügyfél- és partnerkapcsolat kezelése; ügyféladatbázis működtetése  

Szűrőfeladatok: személyes, telefonos, írásos, elektronikus megkeresés vonatkozásában  

Vendégfogadás, vendéglátás az irodában  

Programok, rendezvények, utazások szervezése  

Pályázatfigyelés; projektfeladatok  

Nyilvántartások vezetése, ellenőrzése, frissítése  

Irodai gazdálkodás (irodaszerek készletezése, házipénztár-kezelés, reprezentációs keret keze-

lése stb.)  

Bélyegzők kezelése  

Ügyintézés hagyományos, személyes megjelenéssel, telefonon, levélváltással és e-csatornán  

Jogszabálykövetés, jogszabálykeresés  

A személyiségfejlesztés területei a titkári munkakörben (személyiségtípusok, önismeret, önér-

tékelés, önfejlesztés, önmenedzselés); karriertervezés  

Álláskeresési technikák titkári munkakörben  

A témakör részletes kifejtése 

 

Információs folyamatok az irodában  

Információs folyamatok: információ keletkezése, feldolgozása → funkciója, tárolás, továbbí-

tás.  

Az információfeldolgozás módja, eszközei, célja, funkciója, személyi, tárgyi feltételei.  

Dokumentumok előállítása; dokumentumok típusai, fajtái 

A dokumentumok előállításának módjai  

Az irat- és dokumentumkezelés fogalma, szabályozása, alapelvei; szervezeti keretei  

Az irat- és dokumentumkezelés folyamata, szakaszai, teendők az egyes szakaszokban  

Az irattár, levéltár fogalma  

Az irattárolás fogalma, fajtái (papíralapú, digitális); szabályozása  

Az irattárolás személyi, tárgyi feltételei  

A papíralapú és a digitális irattárolás biztonsági védelme  

Selejtezés (papíralapú, digitális); az eljárás folyamata, dokumentálása  
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Az iratkezelés és -tárolás dokumentumai 

 

Adat- és információvédelem  

Adat és információ fogalma  

Az adat- és információkezelés, -védelem szabályozása  

Az adat- és információkezelés körébe tartozó fogalmak, értelmezésük  

A személyes adatok védelme  

A közérdekű adatok megismerésének lehetősége, eljárási szabályai  

Közérdekű adatok közzétételének szabályai  

Adatvédelmi szintek (uniós; nemzeti, szervezeti) és felelősségi körük (hatóság, adatvédelmi 

felelős, adatkezelők)  

A szervezeti adatkezelés szabályozása  

Az adatvédelmi szabályzat tartalmi elemei  

Az adatkezelés technikai háttere, biztonsági elemei 

 

Időgazdálkodás  

Az idő fogalma, jellemzői  

Fogalmak: időgazdálkodás, vezetői és személyes időmenedzsment, munkaidő, pihenőidő, ak-

tív, értékteremtő idő, elpazarolt idő stb.  

Az időgazdálkodás alapelvei  

Időrabló tényezők: halogatás, félbeszakítás, párhuzamos munkavégzés, a rendszer hiánya, a 

cél hiánya, a motiváció hiánya, fáradság stb.  

Az idő hatékonyságának növelése: munkaidő-fényképezés, az időrabló tényezők leépítése, ha-

tékony munkastílus kialakítása, a kapcsolatok optimalizálása, célkitűzés, hatékony munka-

szervezés, a munkafeladatok delegálása, önérdek-érvényesítés, fegyelem, a plusz-idők kihasz-

nálása, az energiaszint növelése, jutalmazás stb.  

A hatékony időgazdálkodás tárgyi eszközei  

Időtényezők a titkári munkában  

Időgazdálkodás, munkaszervezés a titkári munkakörben:  

‒ személyes időmenedzsment:  

‒ a munkafeladatok minősítése (fontos–sürgős elvek mentén)  

‒ prioritások felállítása,  

‒ checklisták készítése,  

‒ időterv készítése,  

‒ hatékony munkaszervezés: kié a munka?  

‒ végrehajtás, rugalmasság  

‒ határidő-nyilvántartás  

‒ a vezető és a titkár idejének, munkafeladatainak összehangolása  

‒ az ügyfelek idejével való gazdálkodás  

 

Vezetési és projektismeretek  

A vezetés, irányítás fogalmának tisztázása  

Vezetői tevékenységek: tervezés, szervezés, koordinálás, motiválás, ellenőrzés  

Vezetési stílusok  

Szervezeti formák, szervezeti kultúra  

A projekt fogalma, típusai, csoportosítása  

A projekt folyamata: a koncepció kialakítása (ötlet), elemzés, tervezés, végrehajtás-megvaló-

sítás, ellenőrzés  
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A projektben részt vevők (projektgazda, szponzor, projektvezető, tanácsadók, aktív tagok); 

feladatleosztás, felelősség-meghatározás; külső közreműködői szervezetek; külső és belső ér-

dekcsoportok 

 

16. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KOMMUNIKÁCIÓ 72/72 óra 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

 

Az Ügyfélszolgálati kommunikáció tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék az ügyfél-

szolgálati kommunikáció jellegzetességeit, szabályait. Képet kapjanak a hatékony szóbeli, 

írásbeli és telefonos kommunikáció jellemzőiről, szabályairól. Megismerjék a produktív pre-

zentációkészítés szabályait és a hatásos előadás ismérveit. A tanuló képes legyen  

ügyfélhelyzetben a helyes, hatékony és együttműködő kommunikációra, saját érdekeit is érvé-

nyesítve nyertes-nyertes kommunikációs helyzetet tudjon kialakítani. A gyakorlatban alkal-

mazza az írásbeli és telefonos kommunikáció szabályait. Nonverbális kommunikációja össz-

hangban legyen közlendőjének tartalmával. Képes legyen eredményesen érvelni saját állás-

pontja mel-lett. Képes legyen a hallgatóság figyelmét megragadó írásbeli prezentáció készíté-

sére és an-nak szóbeli bemutatására. A tanulók megismerjék az ügyfélszolgálati tevékenység 

jellemzőit, formáit, valamint elsajátítsák a reklamáció- és panaszkezelés szabályait. 

 

Témakörök 

 

Szóbeli kommunikáció  

A szóbeli kommunikáció megjelenési formái, előnyei, szakaszai  

Tartalmi és formai jegyek  

Nonverbális kommunikáció (testbeszéd)  

Nonverbális gyakorlatok  

Kérdezéstechnika: kérdéstípusok (nyitott, zárt, pontosító, alternatív, szuggesztív, hipotetikus, 

tükrözés); eredményes kérdezési módok  

Kérdezéstechnikai gyakorlatok  

Asszertív kommunikáció  

Asszertív kommunikációs gyakorlatok  

Nyertes-nyertes (együttműködő) kommunikáció  

Együttműködő kommunikációs gyakorlatok  

Értő figyelem és gyakorlati alkalmazása  

Beszédtechnikai alapok  

Zenei kifejezőeszközök az élőszóban (hangszín, hangterjedelem, hangmagasság, hang-súly, 

hanglejtés, hangerő, beszédtempó)  

Beszédtechnikai gyakorlatok  

A telefonos kommunikáció jellemzői, sajátosságai  

Illemszabályok a telefonos kommunikációban  

Nonverbális jegyek megjelenése a telefonos kommunikációban  

A telefonos kommunikáció folyamata  

A hatékony telefonos kommunikáció szabályai  

A telefonos kommunikáció csapdái  

Telefonos kommunikációs helyzetgyakorlatok 

 

Digitális kommunikáció  

Az írásbeli kommunikáció jellegzetességei, fajtái, formái, jelentősége  

Az írásbeli kommunikáció szabályai  
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Nyelvhelyességi szabályok  

Nem nyelvi jelek az írásbeli kommunikációban  

A digitális kommunikáció fogalma, feltételei  

Internet; netes fogalmak és kifejezések  

Nyelvi változások a digitális kommunikációban, és kezelésük  

A netes navigáció használata; információs szupersztráda  

A digitális kommunikáció eszközei az információtartalom formája szerint: szöveges, képi, 

hangalapú  

Kommunikáció és információszerzés okostelefonok alkalmazásával  

A webkeresők használata  

Webes tartalom mentése, nyomtatása, felhasználása  

Webes megjelenés; webszövegek elemzése, írása  

A közösségi média (social web) szerepe a cégmegjelenésben, céges kapcsolatokban  

Elektronikus kommunikációs gyakorlatok  

Az elektronikus kommunikációfajtái, formái, jellemzői, szabályai  

A prezentáció kommunikációelméleti alapjai  

Személyközi kommunikációs alapismeretek, protokoll, öltözködés, stílus  

A prezentációk felépítése; színek és szimbólumok szerepe a prezentációban  

A prezentációk fajtái: személyes, hang- és videoanyag, egyéni, intézményi, termék-bemutatók  

Felkészülés a prezentációra: mit, miről, miért, kinek, mivel, hol, mikor kommunikálunk?  

Környezeti analízis, hallgatói analízis: kor, nem, döntési pozíció  

A hitelesség szerepe  

Bemutatás, az érdeklődés felkeltése, az együttműködés elérése, a bizalom megszerzése  

Stílus, nyelvezet, fogalmazás  

Prezentációs szövegek, anyagok készítése: image, arculat  

Tartalom és forma  

Technikai alapismeretek  

Technikai segédeszközök használata: tábla, flipchart, írásvetítők, televízió, számítógép, pro-

jektor  

Prezentáció készítése a gyakorlatban 

 

Ügyfélszolgálati ismeretek  

Az ügyfélszolgálati tevékenység alapvető jellemzői  

Az ügyfélkapcsolat fontossága  

Az ügyfélközpontúság jelentése, szerepe, az ügyfélközpontú gondolkodás jellemzői  

Az ügyfélszolgálati tevékenység elemei  

Az ügyfélkapcsolati tevékenység és a vállalati stratégia kapcsolódási pontjai, összefüggé-sei  

Az ügyfélszolgálati munkatárs feladatai  

Az ideális ügyfélszolgálati munkatárs jellemzői  

Az ügyfélszolgálati munkában elvárt viselkedési normák  

Ügyfélkapcsolatok kezelése a gyakorlatban  

Alapvető udvariassági formák, szabályok  

Az üzleti etikett szabályai 

Illemszabályok  

Írott és íratlan szabályok  

Üzleti, hivatali, közéleti elvárt viselkedési formák és normák  

A vendéglátás alapvető szabályai  

Az online ügyfélszolgálat szabályai  

Az ügyféltipizálás fontossága, használhatósága  

Az ügyféltipizálás elméletei  
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Az ügyféltípusok és személyiségtípusok kapcsolata, összefüggései  

Ügyféltípusok és azok jellemzői  

A különböző típusú ügyfelek kezelése  

Ügyfélszegmentálás a gyakorlatban  

Az új ügyfélszerzés szerepe, fontossága, módszerei  

Az ügyfélmegtartás szerepe, fontossága és módszerei  

Kölcsönösen előnyös ügyfélhelyzetek kialakítása  

Az ügyfélkapcsolat-kezelési rendszerek szerepe, előnyei  

Az adatgyűjtés, adattárolás jelentősége, módszerei  

A hatékony panaszkezelés szabályai, módszerei, folyamata  

A problémamegoldás és szakaszai  

Konfliktuskezelés  

Panasz- és reklamációkezelés  

A panaszkezelés gyakorlata 

 

17. KOMMUNIKÁCIÓ A TITKÁRI MUNKÁBAN 116/108 óra 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

 

A Kommunikáció a titkári munkában tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló elsajátítsa és 

az irodai, titkári munkatevékenységében alkalmazni tudja a kapcsolattartás különböző techni-

káit, felismerve a kapcsolat jellegét, tartalmát. Kapcsolataiban a tudatosság vezérelje, képes 

legyen irányítani a kommunikációs folyamatot, legyen igényes az üzleti kultúra nyelvi eleme-

inek használatában, a szituációnak megfelelően legyen képes alkalmazkodni a hivatali és üz-

leti élet elvárásaihoz, a protokoll- és egyéb viselkedési szabályokhoz. Cél továbbá, hogy al-

kalmazkodjon a munkahelyi környezethez, aktívan vegyen részt a csoportmunkában, megfele-

lően kezelje a környezetében kialakuló konfliktusokat, munkahelyi stresszt. Egy rendezvény 

megszervezése és lebonyolítása a szervezőnek komoly feladatot jelent. A rendezvényszerve-

zéssel kapcsolatos témakör elsajátítása alkalmassá teszi a tanulót arra, hogy képes legyen ren-

dezvények programjainak összeállítására, megszervezésére és lebonyolítására. 

 

Témakörök 

 

Rendezvény- és programszervezési ismeretek  

A rendezvények szerepe a szervezetek életében és kommunikációjában  

A rendezvény- és programszervezés alapfogalmai, alapelvei  

A rendezvény- és programszervezés folyamata, teendői  

A rendezvények, programok fajtái és sajátosságai (üzleti, tudományos, társadalmi, politikai, 

állami, kulturális rendezvények)  

Alapvető üzleti, hivatali vendéglátási ismeretek  

A marketing és a piackutatás kapcsolata 

A piackutatás fajtái, módszerei, felhasználási területe, funkciói, folyamata, módszerei  

Piackutatáshoz szükséges információk beszerzése  

Információs hálózati típusok, információs adattovábbítás  

A környezettudatosság szerepe, szempontjai a rendezvény- és programszervezés során 

 

Protokolláris rendezvények szervezése, lebonyolítása  

Rendezvények forgatókönyve  

A forgatókönyv készítésének főbb szempontjai, lépései  

Lebonyolítási rend  
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Rendezvények előkészítése (helyszín, környezet)  

A rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása  

Hivatalos, üzleti levelek, iratok (ajánlatkérés, megrendelés, hirdetés)  

Szerződések előkészítése, kötése  

Meghívó  

Rangsorolás, rangsorolási feladatok  

Ültetési rend (francia, angol rendszer)  

Ültetés vendéglátási alkalmakon, ültetési eszközök (ültetőkártya, asztali névtálba, tabló, tér-

kép, menükártya)  

Ültetés tárgyalásokon, értekezleteken  

Protokollesemények eszköztára (dekoráció, meghívó, névjegy, kitűző, zászló, névtábla, eliga-

zítókártya, étkezési kupon)  

Regisztrációs feladatok, regisztrációs ívek, kártyák  

A vezető hivatalos bel- és külföldi programjának szervezése, a programterv összeállítása  

Komplex forgatókönyvek készítése  

A projektköltségvetés elemei  

A projektköltségvetés összeállítása  

Projektköltségvetéshez adatok szolgáltatása  

Költségkalkuláció készítése programokhoz  

Sajtómappa  

Kapcsolattartás a médiával  

Sajtó- és médiahirdetések szervezése, bonyolítása 

 

Munkahelyi irodai kapcsolatok  

A munkahelyi szervezet fogalma, jellemzői  

Szervezeti formák  

Munkahelyi elvárások a vezetés és a beosztottak részéről  

A munkahelyi kommunikáció csatornái, eszközei  

A munkahelyi kommunikáció síkjai  

Viselkedés munkahelyi környezetben: társas befolyásolás, azonosulás, behódolás, internalizá-

ció, munkahelyi szerepek (szerepelvárás, -felfogás, -megfelelés)  

Munkahelyi kapcsolatok: vezető(k)-titkár, munkatársak, beosztottak, ügyfelek, partnerek, ha-

tóság stb.  

Kapcsolattartási szabályok, előírások; értelmezésük, betartásuk, be nem tartásuk következmé-

nyei  

Munkahelyi csoportok; csoportjellemzők; csoportalkotási szabályok  

Beilleszkedés, befogadás a munkahelyi csoportba  

A csapatmunka, teammunka fogalma, jellemzői, előnyei-hátrányai; elvárások, megfelelések, 

tudásmegosztás, felelősség stb. a teammunka során 

 

Protokoll az irodában  

A viselkedéskultúra alapfogalmai: illem, etikett, protokoll  

A hivatali, üzleti protokoll alapfogalmai, alkalmazásának területei  

Az üzleti élet viselkedéskultúrájának alapjai: köszönés, bemutatkozás, bemutatás, meg-szólí-

tás, társalgás  

A névjegykártya szerepe a kapcsolattartásban, formái, használatának módja  

Öltözködés, megjelenés a titkári munkakörben  

Hivatali, üzleti találkozók protokollja: meghívás, vendégfogadás, vendéglátás, rangsorolás, 

ültetési szabályok, ajándékozás, reprezentáció  

Titkári kapcsolatok protokollja 
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Nemzetközi protokoll  

Nemzetközi üzleti színterek, események  

Nemzetközi kulturális különbségek  

Kulturális szokások  

Interkulturális érzékenység  

Nyelvi különbségek és ezek áthidalása  

Nemzetközi delegáció fogadása  

Látogatás, tárgyalás külföldi partnereknél  

Üzleti protokoll nemzetközi eseményeken  

Protokoll a diplomáciában  

Nemzetközi üzleti etika  

Etikett és protokoll sajátosságai az egyes kultúrákban 

 

Tárgyalástechnika  

A tárgyalás fogalma; a tárgyalások hibái  

A tárgyalások típusai  

A tárgyalás előfeltételei  

A tárgyalás személyi feltételei  

A csoportos (delegációs) tárgyalás jellemzői  

A tárgyalás folyamata; előkészületei  

A tárgyalás interaktív szakasza; a tárgyalási stílus  

A tárgyalást segítő kérdezéstechnika  

A kommunikáció hatékonyságának feltételei a tárgyalás folyamán  

A kommunikációt zavaró egyéb tényezők a tárgyalás folyamán  

Tárgyalási eszközök és technikák: alku és kockázatvállalás, őszinteség és megtévesztés, ha-

zugság és leleplezés, jóhiszeműség és bizalom, fenyegetés, ígéret  

A meggyőzés folyamata és eszközei; érvek  

A tárgyalás lezárása, utógondozása  

Tárgyalások kulturális (nemzetközi) jellemzői  

Tárgyalási protokoll 

 

Marketingkommunikáció  

A marketingkommunikáció fogalma, területei  

A marketingkommunikáció hatékony eszközei (ATL-, BTL-eszközök)  

A promóció fogalma, céljai, eszközei  

Direkt marketing fogalma, jellemzői, alkalmazási területei  

A vásárok, kiállítások, megjelenések szerepe az üzleti kommunikációban  

A reklám fogalma, csoportosítása, jellemzői; alkalmazási területek 

Hatásos reklámeszközök, reklámhordozók  

A vásárlók könyvének kommunikációs hatása  

A PR fogalma, céljai, területei (a szervezet külső, belső PR-ja), szerepe a marketing-kommu-

nikációban  

Ügyfélkapcsolat a titkári munkában; az ügyfél-elégedettség mérése, funkciója, technikái  

Az arculattervezés fogalma, eszközei (cégmegjelenés [személyi képviselet], tárgyi eszközök 

[logó, névjegykártya, levélpapír, weblap, digitális megjelenés, applikációk])  

A sajtó, média szerepe a marketingkommunikációban  

A minőségbiztosítás, minőségirányítás elemei, hatékonyságmérés a titkári munkában 
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3.7.6. HELYI TANTERV – ÓRATERV VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYIN-

TÉZŐ 

 

Tantárgy 

 

9. évfo-

lyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

Munkavállalói ismeretek 

 
0,5     

Munkavállalói idegen nyelv 
    

2 

 

Gazdasági és jogi alapismeretek 

 
3 3    

Vállalkozások működtetésének 

alapismeretei 
 

 

4 
   

Kommunikáció 

 
1     

Digitális alkalmazások 

 
2.5 2    

Üzleti adminisztráció 

 
  3 2  

Pénzforgalmi nyilvántartások 

 
    4 

Kis és középvállalkozások gazdál-

kodása 

 

  2 1 4 

Munkaerő-gazdálkodás 

 
   2 2 

Adózási ismeretek 

 
  1 2 4 

Könyvvezetési alapismeretek 

 
   1 3 

Szövegbevitel számítógépen 

 
  2 1 1 

Dokumentumszerkesztés 

 
  1 3  

Titkári ügyintézés 

 
  2 1 2 

Ügyfélszolgálati kommunikáció 

 
  2   

Kommunikáció a titkári munkában 

 
  1 1 2 

Összesen: 

 

7 9 14 14 24 
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9. évfolyam 

I. Munkavállalói ismeretek 

Heti óraszám: 0,5 óra Éves óraszám: 18 óra 

Témakör Óraszám 

Álláskeresés 5 

Munkajogi alapismeretek 5 

Munkaviszony létesítése 5 

Munkanélküliség 3 

Összes óraszám: 18 

 

II. Gazdasági és jogi alapismeretek 

Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra 

Témakör Óraszám 

Gazdasági alapfogalmak 24 

A háztartások gazdálkodása 26 

Fogyasztói magatartás 8 

A vállalat termelői magatartása 50 

Összes óraszám: 108 

 

III. Kommunikáció 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra 

Témakör Óraszám 

Kapcsolatok a mindennapokban 10 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 10 

Kommunikációs folyamat 8 

Ön és társismeret fejlesztése 8 

Összes óraszám: 36 

 

IV. Digitális alkalmazások 

Heti óraszám: 2,5 óra Éves óraszám: 90 óra 

Témakör Óraszám 

Munkavédelmi ismeretek 4 

Tízujjas, vakon gépelés 68 

Levelezés és iratkezelés 18 

Összes óraszám: 90 
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10. évfolyam 

I. Gazdasági és jogi alapismeretek  

Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra 

Témakör Óraszám 

Állam gazdasági szerepe, feladatai 50 

Nemzetgazdaság ágazati rendszere 12 

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok 8 

Marketing alapfogalmak 6 

Jogi alapismeretek 10 

Tulajdonjog 8 

Kötelmi jog 14 

Összes óraszám: 108 

 

II. Vállalkozások működtetésének alapismeretei  

Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 144 

Témakör Óraszám 

A vállalkozások gazdálkodása 27 

A gazdálkodási folyamatok elszámolása 27 

Statisztikai alapfogalmak 54 

Banki alapismeretek 18 

Könyvvezetési alapok 18 

Összes óraszám: 108 

 

III. Digitális alkalmazások 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 90 óra 

Témakör Óraszám 

Tízujjas, vakon gépelés 36 

Levelezés és iratkezelés 18 

Digitális alkalmazások 18 

Összes óraszám: 72 

 

11. évfolyam 

I. Üzleti adminisztráció 
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Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra 

Témakör Óraszám 

Pénzügy intézményrendszer 14 

Bankügyletek 10 

A pénz időértéke 18 

Pénzforgalom 18 

A pénzkezelés gyakorlata 20 

Valuta-,devizaműveletek 10 

Pénzügyi piacok és termékeik 18 

Összes óraszám: 108 

 

II. Kis és középvállalkozások gazdálkodása 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 72 óra 

Témakör Óraszám 

Vállalkozási formák 36 

Vállalkozások működése és megszűnése 36 

Összes óraszám: 72 

 

III. Adózási ismeretek 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra  

Témakör Óraszám 

Adózási alapfogalmak 10 

Személyi jövedelemadó és béreket terhelő járulékok és közter-

hek 
14 

Általános forgalmi adó  12 

Összes óraszám: 36 

 

IV. Szövegbevitel számítógépen  

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 72 óra 

Témakör Óraszám 

Az írásbiztonság erősítése 24 

Szövegfeldolgozás, szöveggyakorlatok 24 

A dokumentumszerkesztés alapjai 24 

Összes óraszám: 72 
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V. Dokumentumszerkesztés 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra 

Témakör Óraszám 

Levelezési ismeretek 36 

Összes óraszám: 36 

 

VI. Titkári ügyintézés 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 72 óra 

Témakör Óraszám 

Jegyzőkönyvvezetés 24 

Titkári feladatok  48 

Összes óraszám: 72 

 

VII. Ügyfélszolgálati kommunikáció 

Heti óraszám:2 óra  Éves óraszám: 72 óra 

Témakör Óraszám 

Szóbeli kommunikáció 16 

Digitális kommunikáció 28 

Ügyfélszolgálati ismeretek 28 

Összes óraszám: 72 

 

VIII. Kommunikáció a titkári munkában 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra  

 

Témakör Óraszám 

Rendezvény- és programszervezési ismeretek 36 

Összes óraszám: 36 

 

12. évfolyam 

I. Üzleti adminisztráció 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 72  óra 

Témakör Óraszám 
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Befektetések értékelése 50 

Biztosítási alapismeretek 22 

Összes óraszám: 72 

 

II. Kis és középvállalkozások gazdálkodása 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 72 óra 

Témakör Óraszám 

Vállalkozások működése és megszűnése 36 

Összes óraszám: 36 

 

III. Munkaerő-gazdálkodás 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 72 óra 

Témakör Óraszám 

Emberierőforrás-gazdálkodás 36 

Munkaviszony szabályozása 36 

Összes óraszám: 72 

 

IV. Adózási ismeretek 

Heti óraszám: 2 óra  Éves óraszám: 72 óra  

Témakör Óraszám 

Személyi jövedelemadó és béreket terhelő járulékok és közter-

hek 
18 

Egyéni vállalkozás jövedelemadózási formái 54 

Összes óraszám: 72 

 

V. Könyvvezetési alapismeretek 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra 

Témakör Óraszám 

A számviteli törvény 12 

Könyvelési tételek szerkesztése 24 

Összes óraszám: 36 

 

VI. Szövegbevitel számítógépen  
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Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra 

Témakör Óraszám 

Táblázatok készítése 18 

Prezentációkészítés 18 

Összes óraszám: 36 

 

VII. Dokumentumszerkesztés 

Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra 

Témakör Óraszám 

Levelezés a titkári munkában 18 

Levelezés az üzleti életben 18 

Komplex levélgyakorlatok 72 

Összes óraszám: 108 

 

VIII. Titkári ügyintézés 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra 

Témakör Óraszám 

Jegyzőkönyvvezetés 36 

Összes óraszám: 36 

 

IX. Kommunikáció a titkári munkában 

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra  

Témakör Óraszám 

Protokolláris rendezvények szervezése, lebonyolítása 36 

Összes óraszám: 36 

 

13. évfolyam 

 
I. Pénzforgalmi nyilvántartások 

Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 124 óra 

Témakör Óraszám 

Pénzforgalmi nyilvántartási feladatok 50 

Pénzforgalmi könyvvitel 74 
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Összes óraszám: 124 

 

II. Kis és középvállalkozások gazdálkodása 

Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 124 óra 

 

Témakör Óraszám 

Vállalkozások pénzügyi tervezése 46 

Üzleti terv 78 

Összes óraszám: 124 

 

III. Munkaerő-gazdálkodás 

Heti óraszám:2 óra Éves óraszám: 62 óra 

Témakör Óraszám 

Munkaviszony szabályozása 31 

Munkaerő-gazdálkodás a gyakorlatban 31 

Összes óraszám: 62 

 

IV. Adózási ismeretek 

Heti óraszám: 4 óra Éves óraszám: 124 óra  

Témakör Óraszám 

Adózási fogalmak 10 

Általános forgalmi adó 12 

Társaságok jövedelemadózása 24 

Helyi adók 12 

Gépjármű és cégautó adó 6 

Elektronikus bevallás gyakorlata 60 

Összes óraszám: 124 

 

V. Könyvvezetési alapismeretek 

Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 93 óra 

Témakör Óraszám 

Tárgyi eszközök elszámolása 21 

Vásárolt készletek elszámolása 24 
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Jövedelem elszámolása 20 

Saját termelésű készletek elszámolása 16 

Termékértékesítés elszámolása, az eredmény megállapítása 12 

Összes óraszám: 93 

 

VI. Szövegbevitel számítógépen  

Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 31 óra 

Témakör Óraszám 

Weblapkészítés alapjai 31 

Összes óraszám: 31 

 

VII. Titkári ügyintézés 

Heti szám: 2 óra Éves óraszám: 62 óra 

Témakör Óraszám 

Információs folyamatok az irodában 24 

Adat- és információvédelem 12 

Időgazdálkodás 10 

Vezetési és projektismeretek 16 

Összes óraszám: 62 

 

VIII. Kommunikáció a titkári munkában 

Heti óraszám: 2 óra Éves óraszám: 62 óra  

Témakör Óraszám 

Munkahelyi irodai kapcsolatok 16 

Protokoll az irodában 10 

Nemzetköziprotokoll 16 

Tárgyalástechnika 12 

Marketingkommunikáció 8 

Összes óraszám: 62 

 

3.7.7. KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 
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Az ágazati alapoktatás szakmai követelményei 

A Vállalkozási ügyviteli ügyintéző Tudatosan használja a gazdasági élettel kapcsolatos alap-

fogalmakat, felismeri a gazdasági élet szereplőit, azok kapcsolatrendszerét. Megadott szem-

pontok alapján meghatározza a családi háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, megterve-

zik a háztartás pénzgazdálkodását. Magabiztosan tesz különbséget a vállalkozás belső és 

külső érintettjei és azok érdekeltségi rendszere között. Értelmezi a munkavállalók kapcsolatát 

a vállalkozással, feltárja a munkaviszony létesítésének fontosabb elemeit, azonosítja a munka-

szerződés formai és tartalmi elemeit. Összehasonlítja a vállalkozási formákat, vállalkozások 

alapítását, működését, megszűnését. Megadott szempontok alapján képes kiválasztani a leg-

megfelelőbb vállalkozási formát. Megfogalmazza az egyéni vállalkozás alapításának fel-

tételeit, az alapítás módját. Meghatározza a vállalkozások gazdasági feladatait, elkészít alap-

vető gazdasági számításokat és értelmezi a kapott eredményeket. Ismeri a leltár készítésének 

folyamatát, szabályait, a leltározás során alkalmazandó bizonylatokat és azok használatát. Ér-

telmezi a különböző adózási alapfogalmakat, érti az alapvető adónemek lényegét.  

Használja a vállalkozás működéséhez szükséges ügyfélkapu szolgáltatásokat. Bekapcsolódik 

online ügyintézés folyamatába. Használja a felhőszolgáltatások által biztosított lehetőségeket, 

létrehoz, módosít dokumentumokat. Adott szituációnak megfelelően tudatosan alkalmazza a 

viselkedéskultúra elvárásainak megfelelő kapcsolattartási szabályokat. Kezeli a vállalkozás 

adatait, rögzíti, tárolja azokat az előírásoknak megfelelően. Megbízható adatforrásokat hasz-

nál. Szakmai útmutatásnak megfelelően elkészíti a hivatalos dokumentumokat. 

ÁGAZATI ALAPOZÓVIZSGA 

Alapozóvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesí-

tése 

A vizsga részei: 

Írásbeli vizsga: Gazdasági interaktív írásbeli 

A vizsgatevékenység leírása  

Számítógép alkalmazásával oldja meg a tanuló a feladatokat.  

● 20 kérdés, a kérdések sorrendje véletlenszerű.  

● Témakörök: 8 db kérdés a gazdaság működése és szereplői témához, 2 db kérdés ügyviteli, 

levelezési, kommunikációs ismeretek témához, 7 kérdés a vállalkozások működése, adózási 

alapfogalmak témához, 3 db kérdés statisztika, adatkezelés témához.  

● Kérdés típusa:  

▪ feleletválasztás (alternatív választás, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások, események 

sorrendjének megállapítása, ok-okozati összefüggések, eltérések, azonosságok, táblázat kitöl-

tése vagy kiegészítése, hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése),  

▪ feleletalkotás (kiegészítés, rövid válasz, egyszerű gazdasági eseményhez kapcsolódó esetta-

nulmány értelmezése).  

 

időtartam: 60 perc 

értékelésének szempontjai:  

● összes pontszám 40 pont A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerez-

hető összes pontszám legalább 40%-át elérte. 

 

Gyakorlati vizsga: Gazdasági interaktív gyakorlati alapvizsga 
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A vizsgatevékenység leírása  

Számítógép alkalmazásával oldja meg a tanuló a feladatokat.  

Lehetséges feladattípusok:  

● bizonylatokhoz kapcsolódó feladatok pl. bizonylat kitöltése,  

● egyszerű statisztikai elemzési eszközök használata, statisztikai számítási feladatok viszony-

számok és középértékek témakörből, kapott eredmények értelmezése,  

● költségekkel, profittal kapcsolatos számítási feladatok,  

● leltározás bizonylatainak kitöltése, összesítés elvégzése, leltározás eredményének megálla-

pítása,  

● hivatalos munkaügyi irat (munkaszerződés) tartalmi elemeinek azonosítása, munkaszerző-

dés elkészítése,  

● levél írása  

● hivatalos levél készítése (megrendelés, ajánlat, meghívó), ügyfélkapu használata, elektroni-

kus ügyintézés  

● kapcsolattartás szabályai üzleti partnerekkel  

 

időtartam: 90 perc 

értékelésének szempontjai:  

● összes pontszám 60 pont A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerez-

hető összes pontszám legalább 40%-át elérte 

 

SZAKMAI VIZSGA 

 

A vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése. 

Központi interaktív vizsga 

időtartam: 120 perc 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A javítás és értékelés – az online rendszeren keresztül – a feladatsorokhoz rendelt értékelési 

útmutató alapján automatikusan történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám leg-

alább 40 %-át elérte mindhárom feladattípusban külön-külön. Az értékelés %-os formában 

történik. 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30 % 

Projektfeladat 

A) Elektronikus bevallás gyakorlata 

B) Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése 

C) Portfólió összeállítása 

A portfólió tartalma:  

● önéletrajz,  

● hivatalos vagy üzleti esemény megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok 

bemutatása, dokumentálása (hivatalos vagy üzleti esemény leírása, forgatókönyve, rendez-

vény tárgyi és személyi feltételei, vendéglátás megszervezése, szolgáltatások megrendelése, 

meghívó, program, költségkalkuláció stb.),  

● a szaktanárral egyeztetett tartalommal és struktúrában digitális formában elkészített üzleti 

terv/tervfejezet  
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● szakmai rendezvényen, versenyen való részvétel bemutatása, dokumentálása és önreflexió 

megfogalmazása a reflexiós ciklus szerint.  

A 11-13. évfolyam minden félévében legalább 2 dokumentumnak kell elkészülnie.  

A portfóliót a tanuló – előre meghatározott szempontrendszer alapján – előadás (prezentáció) 

formájában mutatja be.  

 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 170 perc  

(A) Elektronikus bevallás gyakorlata – 60 perc  

(B) Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése – 90 perc  

(C) Portfólió bemutatása – 20 perc  

 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70%  

(A) Elektronikus bevallás gyakorlata részaránya a vizsgatevékenységen belül: 35%  

(B) Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése részaránya a vizsgatevékenységen belül: 35%  

(C) Portfólió készítésének részaránya a vizsgatevékenységen belül: 30%  

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A javítás és értékelés az (A) és (B) vizsgarészhez rendelt értékelési útmutató alapján történik.  

A (C) Portfólió értékelése:  

● Szakmai tartalom (megfelelés az előre meghatározott szakmai elvárásoknak): 60%  

● Időgazdálkodás: 5%  

● Az előadás (prezentáció) felépítése (megfelelés az előre meghatározott szempontoknak): 

5%  

● Az előadás érthetősége, tagoltsága (bevezetés, tárgyalás, összegzés): 5%  

● Szaknyelv használata: 10%  

● A szemléltetés kreativitása: 5%  

● Reflexió, a kérdésekre adott válaszok minősége: 10%  

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám leg-

alább 40%-át elérte, külön-külön valamennyi vizsgarész esetén.  

 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszá-

mítani: Ágazati alapvizsga: 15%, Szakmai vizsga: 85% 
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3.8. ESTI KÉPZÉS 

Intézményünkben a felnőttképzés keretében folyó szakképzés a részt vevő tanulók sajátos el-

foglaltságához, egyedi életkörülményeihez igazodó képzési forma, nálunk esti képzés munka-

rendje szerint történik. Szakmai érettségi vizsgával nem rendelkező, érettségi végzettséget szer-

zett tanulók tudnak jelentkezni. A komplex szakmai vizsgára történő felkészítést az iskola a 

tizenharmadik-tizennegyedik (első-második szakképzési) évfolyamon szervezi meg. Az esti 

munkarendben folytatott oktatás szakmai tantárgyai, a nappali rendszerű oktatástól eltérő óra-

számai a későbbi fejezetekben kerülnek részletezésre. 

3.9. TECHNIKUMI KÉPZÉS 2020 PROGRAMTANTERV 

SZERINT- LOGISZTIKAI TECHNIKUS 

Logisztikai technikus esti szakképzés (5 1041 15 06) 

3.9.1. A SZAKMA ALAPADATAI 

Az ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás 

A szakma megnevezése: Logisztikai technikus 

A szakma azonosító száma: 5 1041 15 06 

A szakma szakmairányai: Logisztika és szállítmányozás, Vasúti árufuvarozás 

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

Ágazati alapoktatás megnevezése: Kereskedelem ágazati alapoktatás 

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Logisztikai feldolgozó, Raktáros 

 

3.9.2. A SZAKMA LEÍRÁSA 

A logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás szakmairányban) összehangolja, tervezi, 

lebonyolítja és ellenőrzi a szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvaro-

zási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket. A logisztika területén a termeléshez, ér-

tékesítéshez szükséges alapanyagok, alkatrészek és termékek beszerzését, készletezését és az 

elosztási folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi. Raktározás területén ellátja 

a be- és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a komissiózás és az 

expediálás műveleteit. Szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, 

szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket összehangolja, tervezi, lebonyolítja, ellenőrzi. 

Rendszeres kapcsolatot tart a belföldi és a nemzetközi partnerekkel, ügyfelekkel. Fuvarokmá-
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nyokat állít ki és megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és gyors minőségi szolgálta-

tást valósít meg. Munkakörével együtt járó kihívások mellett pénzügyi, adminisztratív és mar-

keting feladatokat is ellát. 

 

3.9.3. A SZAKKÉPZÉS JOGI HÁTTERE 

 A szakképzésről szóló2019. év LXXX. törvény 

 A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

 A 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet  

 A 2020. évi LVIII. törvény 

 A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 5/2020.(I.31.) 

Kormányrendelet alapján. 

  

3.9.4. A SZAKKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS FELTÉTELEI 

Iskolai előképzettség:  

 Alapfokú iskolai végzettség  

Alkalmassági követelmények 

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  

 Logisztika és szállítmányos szakmairányban nem szükséges  

Pályaalkalmassági vizsgálat:  

 Logisztika és szállítmányos szakmairányban: nem szükséges 

 

Technikum heti óraterv minta 

Tantárgyak 13. évf. 14. évf. 

13 – 14. 

óraszám 

összesen 

Idegen nyelv ajánlott,  

nyelvvizsgára felkészítés 
- - 0 

Szakmai órakeret 35 35 2345 

Rendelkezésre álló órakeret / hét 35 35  

Tanítási hetek száma 36 31  

Éves (képzés) összes óraszám 1260 1085 2345 
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Az FKtv. 53 § (4) alapján a felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakmai oktatásban, nap-

pali két évfolyamos képzés óraszámait (szabadsáv felhasználással) az alábbiak szerint módo-

sítható: 

 a szakmai oktatás időtartama, legfeljebb a negyedére csökkenthető 

 az óraszám legfeljebb a nappali rendszerű szakmai oktatás óraszámának negyven szá-

zalékáig csökkenthető 

AZ ÁGAZATI ALAPOKTATÁS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEINEK LEÍRÁSA 

A kereskedelem ágazati alapoktatás általános és széleskörű gazdasági tudás és gazdálkodási 

képesség megszerzését biztosítja, ami egyaránt szükséges és hasznos minden ágazati szakmá-

ban betöltött munkakör esetében. A tanulók az alapoktatás után felmérik a háztartás feladatait, 

bevételeit és kiadásait, megtervezik a háztartás pénzgazdálkodását. Elemzik a vállalkozások és 

a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböztetik az egyes vállalkozási formákat. 

Megszerzett ismereteik alapján megértik az alapvető jogi fogalmakat és példákon keresztül be-

mutatják az alapvető fogyasztói jogokat. A szituációnak megfelelően, hatékonyan kommuni-

kálnak. Elsajátítják és betartják a hétköznapi viselkedési formákat, az alapvető viselkedéskul-

túra elvárásainak megfelelően viselkednek. Tájékozódnak az üzleti környezetben, ellátják a 

gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű, digitális eszközökhöz köthető feladatokat, be-

kapcsolódnak az információs társadalomba és ez önfejlesztésre ösztönzi őket. Ismerik az érté-

kesítési folyamat szereplőit és az értékesítési technikákat. Megkülönböztetik az egyes közleke-

dési alágazatokat, felmérik a beszerzéshez, a tároláshoz és az értékesítéshez kapcsolódó felada-

tokat, elkészítik az ezekhez szükséges bizonylatokat.  

3.9.5. A KÉPZÉS ÓRASZÁMAI 

Tantárgy csoport és  

a tantárgy neve 

1/13. évfolyam 

Kontakt 

óra 

E-

learning 

 

Összes 

óraszám 

óraszám 

Munkavállalói ismeretek 

Munkavállalói ismeretek 7 11 18 

Munkavállalói idegen nyelv 

Munkavállalói idegen nyelv 35 1 36 

Gazdálkodási tevékenység ellátása 
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Gazdasági ismeretek 21 33 54 

Vállalkozások működtetése 35 1 36 

Üzleti kultúra és információkezelés 

Kommunikáció 35 1 36 

Digitális alkalmazások 42 30 72 

Közlekedés 

Közlekedési alapok 42 12 54 

Közlekedés technikája  

és üzemvitele 
60 5 65 

Szállítmányozás 

Külkereskedelem és vámisme-

retek 
35 1 36 

Általános szállítmányozás 70 2 72 

Ágazati szabályozások 63 9 72 

Szállítmányozói feladatok  63 9 72 

Raktározás 

Raktározási alapok 28 8 36 

Raktári tárolás és anyagmoz-

gatás 
28 8 36 

Raktári mutatószámok 28 8 36 

A raktárirányítás rendszere 28 8 36 

Raktárvezetés 35 1 36 

Logisztika 

Logisztikai alapok 28 8 36 

Beszerzési logisztika 28 8 36 

Készletezési logisztika 28 8 36 

Termelési logisztika 28 8 36 

Elosztási logisztika  

 
35 1 36 

Minőség a logisztikában  35 1 36 

Összesen: 1008 óra 

Szakmai gyakorlat 

Egybefüggő szakmai gyakorlat 

Külső helyszínen teljesítendő 

szakmai gyakorlat 
64 0 64 

 

 



  518/614. oldal  

Megjegyzés: 

Az FKtv. 53 § (4) alapján a felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakmai oktatásban, nap-

pali két évfolyamos képzés óraszámait (szabadsáv felhasználással) az alábbiak szerint módo-

sítható: 

 a szakmai oktatás időtartama, legfeljebb a negyedére csökkenthető 

 az óraszám legfeljebb a nappali rendszerű szakmai oktatás óraszámának negyven szá-

zalékáig csökkenthető 

 az irányadó az óraszámok tekintetében a technikumi óraterv mintában feltüntetett 2345 

óra, amely 40% alá nem csökkenthető 

 a felnőttképzési szerződés megkötésekor bemutatott, végzettségeket igazoló okmány 

alakján a képzőhely órabeszámítást végezhet 

 a képzőhely e-learning formában („home work”) informatikai háttérrel végzett feladat-

kidolgozás alapján, órabeszámítást határozhat meg. 

3.9.6. TANTÁRGYI TARTALOM 

1. MUNKAVÁLLALÓI ISMERETEK TANTÁRGY  18 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavál-

laláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

Témakörök 

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 kap-

csolatok, kapcsolati hálózat fontossága 

 

Munkajogi alapismeretek 

 Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

köz-alkalmazotti 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) 
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 Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diák-

munka, önkéntes munka 
 

Munkaviszony létesítése 

 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) 
 

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) 

2. MUNKAVÁLLALÓI IDEGEN NYELV TANTÁRGY   36 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetés-

re jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják való-

sítani 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, meg-

értsék 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 szá-

molni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcsolato-

san kérdéseket, véleményt tudjanak formálni. 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak ke-

retében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, valamint a 

főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a mun-

kavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 
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Témakörök 

 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 

 A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókin-

cset idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, 

szakmai gyakorlat stb.). 

 Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja is-

merni, hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az állás-

hirdetés követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyako-

rolja az egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

 Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fej-

lesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kom-

petenciákat fejlesztünk (íráskészség). 

 

Önéletrajz és motivációs levél 

 A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, tipi-

kus 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 követelmé-

nyeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt gya-

kori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú kompe-

tenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogyan lehet 

az adott hirdetéshez igazítani levelének tartalmát. 

 

„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 le-

gyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez pasz-

szoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épüle-

ten 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). 
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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 hasz-

nált 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. 

3. GAZDASÁGI ISMERETEK TANTÁRGY   54 ÓRA 

A tantárgy tanításának célja 

Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, javak, gaz-

dasági körforgás, termelés, termelési tényezők, munkamegosztás, gazdálkodás, piac), megis-

mertesse a gazdasági élet szereplőit és kapcsolataikat. 

A tanulók ismerjék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás pénzgazdálkodását. 

Példákon keresztül mutassák be a háztartás bevételei és kiadásai szerkezetét. 

Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböz-

tetni az egyes vállalkozási formákat. 

A tanulók tudják bemutatni az állam feladatait, felsorolni az állami költségvetés legfontosabb 

bevételeit és kiadásait. 

Megszerzett ismereteik alapján értsék meg a jogi fogalmakat és példákon keresztül mutassák 

be az alapvető fogyasztói jogokat. 

Ismerjék a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alapvető formáit. 

 

Témakörök 

Gazdasági alapfogalmak 

 A szükséglet és a javak fogalma, főbb csoportjai és kapcsolatai, a gazdasági körforgás, 

termelés, a munkamegosztás szerepe. 

 Termelési tényezők típusai, jellemzői. 

 A gazdaság szereplői. Gazdasági rendszerek, a piacgazdaság kialakulása. 

 Piaci alapfogalmak: a piac fogalma, fajtái, szereplői, elemei. Piac és pénz. Pénz fejlő-

dése, funkciói. 
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A háztartás gazdálkodása 

 Család fogalma és funkciói. 

 Munkamegosztás a háztatásokban. Időgazdálkodás. 

 Háztartások bevételei és kiadásai. A háztartások költségvetése. 

 A háztartások pénzgazdálkodása, a megtakarítások és hitelek szerepe. A háztartások va-

gyona. 
 

A vállalat termelői magatartása 

 Háztartás és vállalat. Vállalat és vállalkozás. A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, 

cél-rendszere, csoportjai. 

 Vállalkozási formák. 

 Az egyéni vállalkozások jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése. 

 A társas vállalkozások alapításának, működésének közös vonásai. A társas vállalkozá-

sok megszűnése. A társas vállalkozások formái, sajátosságai. 

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. 
 

Jogi alapfogalmak 

 A jog lényege, fogalma, funkciói. 

 A jogforrás és jogforrási hierarchiája. 

 A jogviszony. 

 A jogalkotás, a jogszabályok. A jogszabályok érvényesség és hatályossága. 

 A jogrendszer felépítés. 
 

Tudatos fogyasztói magatartás 

 Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

 A fogyasztók alapvető jogai. 

 Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók. 

 Fogyasztóvédelmi szervezetek, fogyasztóvédelmi rendelkezések, fogyasztói jogok gya-

korlása. 

 Fenntartható fejlődés, fenntartható fogyasztás. 
 

Marketing alapfogalmak 

 A marketing szerepe a vállalkozásban. 

 Marketingstratégia. 

 Marketingmix és elemei. 
 

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok 

 A nemzetközi gazdasági kapcsolatok szükségessége, a nemzetközi munkamegosztás. 

 Kereskedelempolitikai irányzatok. 

 A külkereskedelem alapvető formái. 

 Nemzetközi elszámolások eszközei. 

 A gazdasági integrációk szerepe és típusai. 
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 Az Európai Unió fejlődése és működése. 

4. VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDTETÉSE TANTÁRGY   36 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának 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 tud-

ják mutatni, hogy a zavartalan működés milyen tevékenységek összehangolását követeli meg. 

A tanulók tudják bemutatni, hogy mikor tekinthető nyereségesnek egy vállalkozás. Ismerjék a 

költségek csoportosítását, és az alapvető gazdasági, statisztikai számításokat. 

 

Témakörök 

 

A vállalkozások gazdálkodása 

 A gazdálkodási folyamat elemei. 

 Beszerzési folyamat. 

 Termelési folyamat. 

 Értékesítési folyamat. 
 

A gazdálkodási folyamatok elszámolása 

 Árbevétel, kiadás, költség fogalma. 

 Költségek csoportosítása, fajtái. 

 A kalkuláció, az önköltség. 

 A vállalkozás eredménye, a nyereségre ható tényezők. 

 Az árak szerepe a gazdasági döntésekben. 
 

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 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, súlyozott számtani átlag, mértani átlag) 

 Helyzeti középértékek: módusz, medián. 
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5. KOMMUNIKÁCIÓ TANTÁRGY   36 ÓRA 

A tantárgy tanításának célja 

Megismerteti a tanulókkal az ön- és emberismeret jelentőségét, az alapvető viselkedési formá-

kat. 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. 

 

Témakörök 

 

Kapcsolatok a mindennapokban 

A viselkedéskultúra alapjai, illem, etikett, protokoll értelmezése. A köszönés, megszólítás, be-

mutatkozás, bemutatás, társalgás, vita, konfliktusmegoldás fogalmainak bemutatása és gyakor-

lati alkalmazása, elmélyítése a kulturált viselkedésben. A mindennapi, a hivatali és az alkalmi 

öltözködés megismerése. Gasztronómiai alapismeretek, alapelvárások megismerése. 

 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 

Pontos munkavégzés, csoportközi viszonyok, a vezető és beosztott viszonya, generációs prob-

lémák a munkahelyen, azok kezelése. A társasági élet speciális lehetőségei (névjegy és név-

jegyhasználat, telefonhasználat, dohányzás, ajándékozás) és gyakorlati alkalmazási lehetősé-

gük, lehetőleg élet közeli helyzetekben. 

 

Kommunikációs folyamat 

A kommunikáció alapfogalmai. A verbális jelek, nem verbális jelek, a kommunikációs kapcso-

latok, az írásbeli és szóbeli kommunikáció fajtái. A kommunikációs zavarok, kommunikációs 

technikák gyakorlása. 

 

Ön- és társismeret fejlesztése 

Önelemzés, önkifejezés, érzések, érzelmek, gondolatok kifejezése, a kommunikációs stílusok 

használata, a hatékony, sikeres kommunikáció akadályai, konfliktuskezelés. 

 

6. DIGITÁLIS ALKALMAZÁSOK TANTÁRGY   72 ÓRA 

A tantárgy tanításának célja 

A tanulók biztosan használják a digitális eszközöket, a számítógép billentyűzetét, legyenek ké-

pesek dokumentumok megnyitására, mentésére, nyomtatására, tabulálására, betűtípus meg-vá-

lasztására. Ismerjék a levelek formai kialakításának szokásait, a kiemelési módokat. 

Képesek legyenek ügyiratok kitöltésére és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi meg-

fogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára. Alkalmazzák a tízujjas vakíráson ala-

puló helyes írástechnikát. képesek legyenek szakmai szöveg másolására, a szövegszerkesztővel 

történő adatbevitelre, a táblázatkezelő használatára. 

Ismerjék az online kommunikációt biztosító szolgáltatásokat. 
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Témakörök 

 

Munkavédelmi ismeretek 

 A munkavédelem lényeg és területei. A munkahelyek kialakításának általános szabályai. 

 A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben. Alapvető feladatok 

a tűz megelőzése érdekében. 

 

Tízujjas vakírás 

 Tízujjas vakírással 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 

 Tíz perc alatt legalább 900 leütés terjedelmű, összefüggő szöveg másolása. 

 

Digitális alkalmazások 

 A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek írásának 

adott időszakban érvényes szabályai. Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, fel-

sorolás, tabulátor, szöveg igazítása, előfej, élőláb stb. 

 Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb. 

 Prezentációkészítés. 

 Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása. 

 Az online kommunikációt biztosító szolgáltatások használata (email, azonnali üzenetkül-

dés, hang-és videoalapú kommunikáció). 

7. KÖZLEKEDÉSI ALAPOK TANTÁRGY   54 ÓRA 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának fő célja az egyes közlekedési alágazatok és nemzetgazdasági szerepük 

megismertetése, rendszerezése, a hozzájuk kapcsolódó földrajzi ismeretek átadása, a menetdi-

namikai számítások gyakorlati alkalmazásának és az internet megfelelő használatának elsajá-

títtatása. 

 

Témakörök 

 

Közlekedési alágazatok átfogó ismerete 

 A közlekedés fogalma, feladatai 

 A közlekedés kialakulása és fejlődése 

 A közlekedés alágazatai 

 A vasúti közlekedés jellemzői, előnyei, hátrányai 

 A közúti közlekedés jellemzői, előnyei, hátrányai 
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 A légi közlekedés jellemzői, előnyei, hátrányai 

 A folyami közlekedés jellemzői, előnyei, hátrányai 

 A tengeri közlekedés jellemzői, előnyei, hátrányai 

 A csővezetékes szállítás jellemzői, előnyei, hátrányai 

 A hírközlés jellemzői 

 A személyszállítás és a városi közlekedés jellemzői 

 

Közlekedésbiztonság 

 A közlekedési alágazatok közlekedésbiztonsági jellemzői 

 Az emberi tevékenység hatása a közlekedésbiztonságra 

 Az időjárás hatása a közlekedésbiztonságra 

 A közlekedési infrastruktúra hatása a közlekedésbiztonságra 

 

A közlekedés hatása a környezetre 

 A környezetvédelem aktuális problémái 

 A vasúti közlekedés hatása a környezetre 

 A közúti közlekedés hatása a környezetre 

 A légi közlekedés hatása a környezetre 

 A vízi közlekedés hatása a környezetre 

 

Közlekedési számítások 

 A menetdinamikai számítások alapjai 

 Sebesség, út, idő, gyorsulás és a gyorsulás alatt megtett út számítása 

 Közúti járművek üzemanyag-fogyasztásának számítása 

 A járművek haladása ívmenetben 

 Kicsúszási és kiborulási határsebesség számítása 

 A fékezéssel kapcsolatos számítások 

 Menetellenállások számítása 

 Útvonal optimalizálása 

 

Közlekedésinformatika 

 Útvonaltervező szoftver használata 

 Közúti útdíjkalkulátor használata 

 Elektronikus közúti áruellenőrző rendszer kalkulátorának használata 

 

Közlekedésföldrajz 

 Általános térképismeret, térképhasználat, térképek jelrendszere 

 Magyarország közigazgatási rendszere, régiói, megyéi és megyeszékhelyei 

 Az Európai Unió országai, fővárosai, pénznemei 

 Az Európai Unión kívüli európai országok fővárosai, pénznemei 

 A schengeni egyezmény és országai 

 Magyarország vasútvonalai, határ átkelői 
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 Magyarország közúthálózata és gyorsforgalmi útjai, határ átkelői 

 Magyarország belvízi hálózata, kikötői 

 Magyarország repülőterei 

8. KÖZLEKEDÉS TECHNIKÁJA ÉS ÜZEMVITELE TANTÁRGY  65 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanulókat megismertesse az egyes közlekedési alágaza-

tok technikai eszközeivel, a járművekkel, a közlekedési hálózat infrastrukturális és kiszolgáló 

elemeivel és a hozzájuk kapcsolódó üzemviteli feladatokkal. 

 

Vasúti közlekedés 

 A vasúti közlekedés története, fejlődésének szakaszai 

 A vasúti közlekedés infrastruktúrájának felépítése 

 A vasúti alépítmények fajtái, feladatai 

 A vasúti felépítmények fajtái, feladatai 

 A vasúti magasépítmények típusai, felépítése és feladatai 

 Vasútüzemi alapfogalmak 

 A dízelüzemű vasúti vontatójárművek jellemzői, felépítése és szerkezeti elemei 

 Az elektromos üzemű vasúti vontatójárművek jellemzői, felépítése és szerkezeti elemei 

 A vasúti vontatott járművek általános felépítése, szerkezeti elemei 

 A vasúti vontatott járművek típusai, jellemzőik 

 A vasúti járművek jelölésének rendszere 

 A vasúti jelző- és biztosítóberendezések feladata, jellemzői 

 A vasúti árufuvarozási folyamat elemei 

 A vasúti menetrend szerkesztésének rendszere, menetrendszámítási feladat megoldása 

a vasúti szerelvény mozgásának figyelembevételével 

 A vasúti közlekedés jövőbeni fejlődési lehetőségei (mágneses lebegő vasút, gyorsvas-

utak rendszere, számítógép-vezérelt biztosítóberendezések) 

Közúti közlekedés 

 A közúti közlekedés története, fejlődésének szakaszai 

 A közúti közlekedés infrastruktúrája 

 A közúti közlekedési pálya elemei, jellemzői 

 A közutak felügyelet, hálózati feladat és forgalomösszetétel szerinti csoportosítása 

 A közutak szerkezeti felépítése 

 A közúthálózat fontosabb elemei 

 A közutak forgalomtechnikai elemei 

 A közúti járművek csoportosítása (gépjármű, motoros nem gépjármű, nem motoros 

jármű), típusai és fogalmi meghatározása 

 A tehergépjárművek csoportosítása rendeltetés és felépítmény szerint 

 A pótkocsik csoportosítása felépítés és fékezőrendszer szerint 
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 A közúti járművek fontosabb paraméterei, azok maximális értéke 

 A közúti járművek szerkezeti felépítése, elemei 

 A kocsitest, az alváz és a karosszéria rendeltetése, a velük szemben támasztott köve-

telmények 

 A gumiabroncsok és a keréktárcsa feladata, típusai, szerkezete, jelölése 

 A kerékfelfüggesztés és a rugózás feladata, típusai 

 A fékrendszer feladata, típusai 

 A retarder, intarder, Jacobs, WEB, (lassúmeneti tartósfék) használatának előnyei te-

hergépjáműveken 

 A belső égésű gépjárműmotorok típusai, felépítése és működési elve 

 Az elektromos és hibrid meghajtás felépítése és működési elve 

 A belső égésű motorok tüzelőanyagai és azok jellemzői 

 Az erőátviteli berendezések feladata, felépítése, típusai és jellemzői 

 A kipufogó rendszer és a katalizátor felépítése, típusai és jellemzői 

 A sebességszabályozó berendezés (tempomat) feladata, típusai és használatának elő-

nyei 

 Az indításgátló berendezés (immobilizer) feladata, működési elve 

 Műholdas járműkövető rendszerek működési elve, típusai 

 A menetíró készülék (tachográf) rendeltetése, működési elve 

 Elektronikus útdíjfizető készülékek rendeltetése, működési elve 

 A közúti áruszállítási folyamat elemei 

 A körjáratok típusai és menetvonaluk optimalizálása sorminimum módszerrel 

 A közúti járművezetők munka- és pihenési idejét szabályozó rendeletek 

 A közúti járművek költségeinek számítása (útdíjak, a gépkocsi javítási-karbantartási 

költségei, az üzemanyagköltség és a gépkocsivezetővel kapcsolatos költségek számí-

tása) 

 A gépkocsi adott útvonalon történő menetidő-számvetésének elkészítése a gépkocsi-

vezető munka- és pihenési idejének figyelembevételével 

 

Légi közlekedés 

 A légi közlekedés története, fejlődésének szakaszai 

 A légi közlekedés felosztása, feladatai 

 A légkör rétegződése, a troposzféra és a sztratoszféra jellemzői 

 A légi útvonalak feladata, jellemzői 

 Az új légiforgalom-szervezési koncepció jellemzői (HUFRA) 

 A légi forgalmi irányítás feladata, jellemzői 

 A légi jármű fogalma, lajtsromjele 

 A légi járművek jellemzők szerinti csoportosítása 

 Repülőgépek rendeltetés szerinti csoportosítása 

 Az áruszállító repülőgépek jellemzői 

 A repülőgépen található műhorizont, variométer, magasságmérő, robotpilóta és a fekete 

doboz rendeltetése, működési elve 
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 A repülőtér fogalma, rendeltetése 

 A repülőterek csoportosítása felszíni elhelyezkedés, rendeltetés és minősítés alapján 

 A repülőterek osztályozása 

 A repülőtér működési zónái 

 A repülőtér létesítményei és műtárgyai 

 A repülőtér futópályájának jellemzői, jelzései 

 A repülőtér áruforgalmi létesítményei 

 A repülőtéri irányítótorony feladatai 

 

Belvízi közlekedés 

 A vízi közlekedés története, fejlődésének szakaszai 

 A vízi közlekedés fogalma, felosztása 

 A hajóutak fogalma, geometriai, hidrológiai, hidraulikai, meteorológiai és forgalmi jel-

lemzői 

 A belvízi hajóutak szabvány szerinti osztályozása, a magyarországi vízi utak osztályba 

sorolása 

 A folyami hajózásban alkalmazott automatikus azonosító rendszer (AIS) felépítése, mű-

ködése 

 A belvízi hajóutak csoportosítása jellegük szerint 

 Magyarország számára fontos európai belvízi hajóutak 

 

Tengeri közlekedés 

 A tengeri hajóutak pályái 

 A Föld óceánjainak elhelyezkedése 

 Fontosabb mesterséges hajóutak 

 Fontosabb európai tengeri kikötők 

 A hajók felépítése, szerkezeti részei 

 A hajók mélységmérő berendezésének rendeltetése, működési elve 

 A hajók radarberendezésének feladata, működési elve 

 

Csővezetékes szállítás 

 A csővezetékes szállítás jellemzői, csoportosítása 

 A közvetlen és közvetett csővezetékes szállítás jellemzői 

 Energiahordozók nagytávolságú csővezetékes szállítása 

 A földgáz és a palagáz bányászata és szállításának jellemzői 

 Európai földgázvezetékek elhelyezkedése 

 A kőolaj bányászata és szállításának jellemzői 

 A villamos energia előállításának módjai és szállításának jellemzői 

 A csővezetékes szállítás fejlődésének lehetőségei, személyszállítás csővezetékben 
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9. KÜLKERESKEDELMI ÉS VÁMISMERETEK TANTÁRGY   36 ÓRA 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanuló megismerje a különböző külkereskedelmi ügy-

leteket, elsajátítsa a kapcsolódó pénzügyi és vámismereteket, alkalmazza a megfelelő IN-CO-

TERMS-szokványokat és az internet használatával számításokat végezzen. 

 

Témakörök 

 

Külkereskedelmi ügyletek 

 A kereskedelempolitika fogalma, feladata 

 A kereskedelempolitika irányzatai, eszközei 

 A külkereskedelem fogalma, résztvevői 

 A külkereskedelmi ügyletek típusai (egyszerű, különleges, vállalkozási) 

 A külkereskedelmi ügyletek előkészítése (ajánlati tevékenység, kalkuláció, árképzés) 

 A külkereskedelmi szerződés elemei (bécsi konvenció) 

 Külkereskedelmi ügylet lebonyolítása 
 

Nemzetközi pénzügyek 

 Fizetési eszközök (valuta, deviza, mesterséges eszközök) 

 Speciális fizetési eszközök (értékpapírok, váltó, csekk) 

 Fizetési módok a nemzetközi elszámolásban 

 A bankok szerepe a pénzügyi folyamatokban (banki ügyletek) 

 Az IMF szerepe a nemzetközi pénzügyekben (SDR) 

 3.6.1.6.3 Külkereskedelmi szokványok 

 Szokások és szokványok a nemzetközi kereskedelemben 

 A hatályos INCOTERMS felépítése, klauzulák csoportosítása 

 Az eladó és a vevő kötelezettségei az egyes paritásokra vetítve 

 Teljesítést igazoló okmányok 
 

Vámismeretek 

 A hatályos Vámkódex felépítése, alapfogalmai 

 Az áru vám elé állítása 

 Kiviteli és behozatali vámeljárások 

 Vámokmányok 

 A vámérték meghatározásának módszerei, ügyleti érték meghatározása 

 A TARIC elektronikus alkalmazása 

 Vám- és áfatartozás meghatározása 
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10. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS TANTÁRGY   72 ÓRA 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a szállítmányozás szerepét a nem-

zetközi áruforgalom lebonyolításában. Tudjanak idegen nyelven írásban kommunikálni. Képe-

sek legyenek felismerni a közlekedési, szállítási, fuvarozási és szállítmányozási tevékenységek 

közötti különbségeket. Megismerjék a felelősségi szabályozást, képesek legyenek fuvarozási, 

szállítmányozási és szállítmánybiztosítási szerződések megkötésére, szállítmányozói okmá-

nyok kiállítására. Földrajzi ismereteik alapján ki tudják választani a megfelelő árutovábbítási 

útvonalat. Árukár esetén el tudjanak járni a megbízójuk nevében és le tudják bonyolítani a kár-

térítési eljárást. 
 

Témakörök 

 

Szállítmányozási alapok 

 A szállítás, fuvarozás, szállítmányozás fogalma, feladata 

 A szállítmányozási és fuvarozási tevékenység jogi szabályozása (Ptk.) 

 A fuvarozó és a szállítmányozó felelősségének formái, térbeli és időbeli hatálya 

 A fuvarozási és a szállítmányozási szerződés tartalmi és formai elemei 

 A szállítmányozás szerepe a külkereskedelmi áruforgalom lebonyolításában 

 Nemzetközi és magyar szállítmányozási szakmai szervezetek szerepe 

 A szállítmányozási okmányok tartalmi és formai elemei, használata (FIATA-okmányok 

magyar és idegen nyelvű kitöltése) 

 Az árutovábbítási mód megválasztásának szempontjai 
 

Szállítmánybiztosítás 

 A szállítmánybiztosítás fogalma, szükségessége 

 A szállítmánybiztosítási szerződés formai és tartalmi elemei 

 A szerződés bizonylatai (fedezetigazolás és kötvény tartalmi, formai elemei) 

 A szállítmánybiztosítási ajánlat adatai, kitöltése 

 A biztosítótársaság kötelezettségvállalása 

 Biztosítható és nem biztosítható kockázatok 

 Különös kár és közös kár esetei 

 Az A, B és C fedezeti formák tartalma, a biztosított kockázatok 

 Kiegészítő biztosítások 

 A biztosítási összeg és a biztosítási díj, felülbiztosítási lehetőségek 

 Szállítmánybiztosítási formák (egyutas biztosítás, keretszerződés, forgalomra szóló 

szerződés) 

 A kártérítési eljárás folyamata, az ezzel összefüggő tevékenységek, szükséges intézke-

dések, költségek és bizonylatok 
 

Magyarország szállítmányozási, közlekedési földrajza 

 Magyarország földrajzi helyzete a nemzetközi áruforgalom tükrében 
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 Fontosabb belföldi tranzitútvonalak, főbb közlekedési csomópontok, áruforgalmi és lo-

gisztikai szolgáltató központok elhelyezkedése 

 Magyarország közúthálózata, a közutak számozási rendszere, határátkelőhelyek 

 Magyarország vasúti hálózata, különböző nyomtávú vonalak, határátkelőhelyek 

 A közúti és vasúti csomópontokban található áruforgalmi és logisztikai szolgáltató köz-

pontok infrastruktúrája 
 

Magyarország belvízi hálózata, nemzetközi hajók fogadására alkalmas kikötők 

 Főbb belvízi kikötők, mint áruforgalmi és logisztikai szolgáltató központok infrastruk-

túrája 

 Magyarország repülőterei, légi útvonalai, repülőterek áruforgalmi, logisztikai szolgál-

tatásai, infrastruktúrája 
 

Európa szállítmányozási, közlekedési földrajza 

 Fontosabb európai tranzitútvonalak, főbb közlekedési csomópontok, áruforgalmi és lo-

gisztikai szolgáltató központok elhelyezkedése 

 Európa közúthálózata, Magyarországot érintő E jelzésű utak 

 Nemzetközi vasúti összeköttetések 

 Európa belvízi hálózata, hajózható csatornái 

 Európát határoló tengerek és Magyarország szempontjából jelentős tengeri kikötők, 

komp-járatok 

 A tengeri kikötők infrastruktúrája, áruforgalmi, logisztikai szolgáltatásaik 

 Az európai repülőterek földrajzi elhelyezkedése, jelentősebb hubok 

 Az Európai Unió közlekedési koncepciója (közlekedési folyosók kijelölése, összekötte-

tések rendszere) 
 

Szakmai idegen nyelv* 

 Külkereskedelmi szakmai kifejezések 

 Fuvarozási szakmai kifejezések 

 Szállítmányozási szakmai kifejezések 

 INCOTERMS-klauzulák meghatározása 

 Pénzügyi elszámolások szakmai kifejezései 

 Fuvarokmányok kitöltése (vasúti, közúti, légi, belvízi) 

 FIATA szállítmányozói okmányok kitöltése (FCR, FCT, FBL, FFI) 

 Értékpapír típusú fuvarozási okmányok kitöltése (B/L, D/O) 
 

Idegen nyelvű szakmai levelezés* 

 Szerződéskötéshez kapcsolódó szakmai levelezés (ajánlat, megrendelés, visszaigazolás, 

reklamáció, módosítás) 

 Fuvareszközök (közúti, vasúti, belvízi), konténerek megrendelése, lehívása 

 Hajótérfoglalás 

 Üzleti tárgyalások szóbeli kommunikációja 



  533/614. oldal  

11. ÁGAZATI SZABÁLYOZÁSOK TANTÁRGY   72 ÓRA 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék az egyes fuvarozási alágazatok sza-

bályozását, és azokat felhasználva képesek legyenek szerződéseket kötni, az árutovábbí-táshoz 

kapcsolódó okmányokat kezelni, kitölteni. 

 

Témakörök 

 

Vasúti szabályozás 

 A vasúti árufuvarozás belföldi és nemzetközi szabályozása (vasúti árufuvarozási üzlet-

szabályzat; nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény – COTIF; megállapodás a nem-

zetközi vasúti árufuvarozásról – SZMGSZ) 

 A vasúti fuvarozási szerződés megkötése, szerződés módosítása (vasúti kocsi megren-

delése, utólagos rendelkezés) 

 A vasúti fuvarokmányok adatai, egyes példányok rendeltetése, fuvarokmányok kiállí-

tása 

 Az E-Freight rendszer használata 

 A közúti árufuvarozás belföldi és nemzetközi szabályozása (hatályos kormányrendelet 

a közúti árutovábbítási szerződésekről; egyezmény a nemzetközi közúti fuvarozási szer-

ződésről – CMR; európai egyezmény a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról 

– ADR; egyezmény a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról – 

ATP; nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló 

európai megállapodás – AETR) 

 Közúti fuvarozási engedélyek 

 A közúti fuvarozási szerződés megkötése, szerződés módosítása 

 Közúti fuvarokmányok adatai, egyes példányok rendeltetése, fuvarokmányok kiállítása 

magyar és idegen nyelven 

 Gyűjtőforgalmi okmányok kezelése, kiállítása 

 Speciális, útvonalengedélyhez kötött küldemények továbbításával kapcsolatos szabá-

lyozások 

 

Légi szabályozás 

 A légi árufuvarozás szabályozása (hatályos montreali, varsói, chicagói, tranzit- és légi 

fuvarozási egyezmények) 

 A légi fuvarozási szerződés megkötése, szerződés módosítása 

 A légi fuvarlevél adatai, alkalmazása, kitöltése idegen nyelven 

 

Belvízi szabályozás 

 A belvízi árufuvarozás belföldi és nemzetközi szabályozása (a hatályos belgrádi egyez-

mény, pozsonyi megállapodások, budapesti konvenció – CMNI) 

 A belvízi fuvarozási szerződés megkötése, szerződés módosítása 

 Folyami fuvarozással kapcsolatos alapfogalmak 
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 A folyami fuvarozás okmányai (fuvarlevél, fuvarkötvény) 

 A folyami fuvarlevél adatai, kitöltése magyar és idegen nyelven 

 3.6.3.6.5 Tengeri szabályozás 

 A tengerhajózási ügyletek szabályozása (hágai/Visby, hamburgi és rotterdami szabály-

zat) 

 Tengerjogi szabályozások összehasonlítása 

 A tengerhajózás formái 

 A vonalhajózás jellemzése, konferenciák szerepe, a fuvarozási szerződés megkötése 

 A bérelt hajózás jellemzése, formái, a bérleti szerződés (C/P – Charter Party) 

 Vonalhajózási okmányok (B/L, D/O, Dock Receipt, Mate's Receipt, Sea Waybill idegen 

nyelvű értelmezése) 

 A tengeri hajóraklevél tartalmi elemei, alkalmazása, kitöltése idegen nyelven 

 A hajóraklevél tulajdonságai, feladatai, példányainak rendeltetése 

 A B/L fajtái, alkalmazásuk, átruházási lehetőségek 

 

Veszélyes küldemények fuvarozásának szabályozása 

 Veszélyes áru fogalmi meghatározása, azonosítása, okmányai 

 Veszélyes áruk ENSZ/UN besorolási rendje, megnevezések, szimbólumok, bárcák 

 Csomagolási előírások, típusok, csomagolóanyagok és eszközök 

 Vasúti szabályozás (RID) 

 Közúti szabályozás (ADR) 

 Belvízi szabályozás (ADN) 

 Tengeri szabályozás (IMDG kódex) 

 Légi szabályozás (ICAO 18. Annex, IATA-DGR) 

 

12. SZÁLLÍTMÁNYOZÓI FELADATOK TANTÁRGY   72 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók az általános szállítmányozási és földrajzi ismere-

tek birtokában megismerjék az egyes fuvarozási alágazatok jellemzőit, és azokat felhasználva 

képesek legyenek esettanulmányokat feldolgozni, konkrét szállítmányozási feladatokat meg-

oldani. Megszerzett ismereteik alapján ki tudják választani a megfelelő fuvarozási módot, fu-

vareszközt, árutovábbítási útvonalat, és képesek legyenek megtervezni, megszervezni és lebo-

nyolítani a megbízó számára legoptimálisabban, leggazdaságosabban, legbiztonságosabban, 

leggyorsabban az áru továbbítását. 

 

Témakörök 
 

Vasúti árutovábbítás 

 A vasúti árutovábbítás szerepe a nemzetközi áruforgalom lebonyolításában 

 Vasúti járműtípusok és műszaki adataik (javasolt gyakorlati helyszínen) 
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 Rakomány elhelyezése a vasúti kocsiban, rakodási terv készítése (javasolt gyakorlati 

helyszínen) 

 A küldemény feladásával kapcsolatos szállítmányozói tevékenységek (javasolt gyakor-

lati helyszínen) 

 Belföldi és nemzetközi díjszabási rendszerek 

 Díjszabási alapfogalmak, díjszámítási egységek, általános fuvardíjszámítási feltételek 

 Árutovábbítási útvonal meghatározása 

 Kocsirakományú küldemények fuvardíjának megállapítása, kalkuláció készítése 

 Intermodális fuvarozási egységek fuvardíjának megállapítása, kalkuláció készítése 

 Kedvezmények igénybevétele, elszámolása 

 E-Freight rendszer és az elektronikus tarifakalkuláció használata 
 

Közúti árutovábbítás 

 A közúti árutovábbítás szerepe a nemzetközi áruforgalom lebonyolításában 

 Közúti járműtípusok és műszaki adataik (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 Rakomány elhelyezése a közúti fuvareszközben, rakodási terv készítése (javasolt gya-

korlati helyszínen) 

 Árutovábbítási útvonal meghatározása 

 Közúti fuvardíjak kialakítása, kalkuláció készítése (guruló költségek, idővel arányos 

költségek, közvetett, vállalati általános költségek, egyszeri, egyedi költségek, útdíjak) 

 Közúti gyűjtőforgalom szerepe, jellemzői 

 Gyűjtőforgalom szervezése és lebonyolítása, gyűjtőjáratok indítása, fogadása, az áru 

bel-földi terítése (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 Gyűjtő raktárak kialakítása, feladata, infrastrukturális feltételek (javasolt gyakorlati 

helyszínen) 

 Gyűjtőforgalmi díjszabások alkalmazása, díjszámítási feltételek, díjszámítási tömeg 

meghatározása, fuvardíj-kalkuláció készítése, fuvarköltségek kiszámítása 

 Szállítmányozói tevékenységek a küldemények feladásával, továbbításával kapcsolat-

ban  

 

Légi árutovábbítás 

 A légi árutovábbítás szerepe a nemzetközi áruforgalom lebonyolításában 

 A CCS szabályozott teheráru-kiszolgálási rendszer használata  

 A TACT-díjszabás használata, a fuvardíj kiszámításának alapelvei, díjszámítási tömeg 

meghatározása, fuvarköltségek kiszámítása, költségkalkuláció készítése  

 Belföldi és nemzetközi repülőterek, hubok működése, feladata, légi útvonalak 

 Szállítmányozói feladatok a küldemények feladásával kapcsolatban ( 

 

Belvízi árutovábbítás 

 A belvízi árutovábbítás szerepe a nemzetközi áruforgalom lebonyolításában 

 A Duna–Majna–Rajna-csatorna szerepe a nemzetközi áruforgalom lebonyolításában 

 Folyami járműtípusok, műszaki adataik  

 Folyami kikötők áruforgalmi, logisztikai szolgáltatásai, kikötői infrastruktúra  
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 A dunai szakaszra alkalmazható nemzetközi díjtételtáblázat kezelése, a fuvardíj kiszá-

mításának alapelvei, fuvarköltségek kiszámítása, költségkalkuláció készítése 

 A küldemények feladásával kapcsolatos szállítmányozói tevékenységek  

 

Tengerentúli árutovábbítás 

 A tengerentúli árutovábbítás szerepe a magyar külkereskedelmi áruforgalom lebonyo-

lításában 

 A kereskedelmi hajók típusai, műszaki jellemzői 

 A magyar külkereskedelmi áruforgalom szempontjából jelentős európai kikötők és 

megközelítésük útvonalai 

 Az elhajózó kikötő megválasztásának szempontjai 

 A kikötők áruforgalmi, logisztikai szolgáltatásai, kikötői infrastruktúra 

 Hajóstársasági díjszabások ismerete (a fuvardíj kiszámításának alapelvei, díjszámítási 

tömeg meghatározása) 

 Vonalhajózási pótlékok, illetékek, kikötői díjszabások, fuvarköltségek kiszámítása, 

költségkalkuláció készítése 

 A küldemények feladásával kapcsolatos szállítmányozói tevékenységek 
 

Multimodális és kombinált árutovábbítási rendszerek 

 A multimodális árutovábbítási rendszer jellemzői, ismérvei 

 A kombinált árutovábbítási rendszer jellemzői, ismérvei 

 A kombinált árutovábbítási rendszer eszközei, infrastruktúrája  

 A kombinált forgalom szervezése, okmányai 

 Közúti-vasúti kombinált árutovábbítási rendszerek (kísért RO-LA- és kíséretlen Hucke-

pack rendszerek) 

 Szárazföldi-vízi kombinált árutovábbítási rendszerek (RO-RO-forgalom) 

 Folyami-tengeri árutovábbítási rendszerek (LASH-, SI-SO-forgalom) 

 Rakodási egységek a kombinált árutovábbításban: rakodólap, csereszekrény, félpótko-

csi, konténer (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 Rakodólapok típusai, műszaki adatai (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 Konténerek típusai, műszaki adatai, terminálok szerepe, feladata (javasolt gyakorlati 

hely-színen) 

 Tengerentúli konténerforgalom típusai (H/H, H/P, P/H, P/P) 

 Tengerentúli konténeres forgalom költségeinek elszámolása 

 Szállítmányozói tevékenységek multimodális és kombinált áruforgalom esetében (java-

solt gyakorlati helyszínen) 

13. RAKTÁROZÁSI ALAPOK TANTÁRGY   36 ÓRA 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a raktározás feladatát, funkcióit, a 

megrendelések teljesítésének feladatait, tisztában legyenek azokkal a követelményekkel, ame-

lyek a normál és a speciális áruk kezelésével, raktározásával kapcsolatosak, megismerjék és 

kezelni tudják az áruazonosító és -követő rendszereket. 
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Témakörök 

 
 

Raktárak helye, szerepe 

 A nemzetgazdaság fogalma, jellemzői 

 Raktárak nemzetgazdasági ágak szerinti csoportosítása 

 Raktárak csoportosítása építészeti jellemzők és tulajdonviszonyok alapján 

 Az ellátási lánc fogalma, területei, jellemzői, elemei 

 A raktározás helye az ellátási láncban 

 A raktár fogalma, típusai 

 A raktárakkal szembeni elvárások, követelmények 

 A raktárak funkcionális és térbeli elhelyezkedése 

 Kihelyezett raktárak elhelyezkedése, feladatai 

 Raktárak csoportosítása a tárolt áru jellege szerint 

 Centralizált és decentralizált raktárak jellemzői a beszerzésben és az értékesítésben 
 

Raktározási folyamatok 

 Az áruátvétel fajtái, folyamata 

 A mennyiségi áruátvétel típusai és műveletei 

 A minőségi áruátvétel típusai és műveletei 

 Az áruátvétel bizonylatai 

 A betárolás műveletei 

 A komissiózás típusai, műveletei, bizonylat nélküli komissiózás 

 Az expediálás feladata 

 Az áru kiadásának típusai, műveletei, bizonylatai 

 A készletmozgás, készletnyilvántartás bizonylatai 

 A leltározás fogalma, típusai, okmányai 

 A leltározás folyamata 

 A selejtezés fogalma, feladatai, okmányai 

 A leértékelés fogalma, okai, okmányai 

 A raktári dolgozók leltári felelőssége, a felelősség feltételei 

 A raktári folyamatok számítógépes támogatása 

 (A témakör feldolgozása olyan gyakorlati helyszínen javasolt, ahol legalább 20 különböző 

árucikk található, cikkenként minimum 3-3 termékkel, egységcsomagolásban.) 
 

Anyag- és áruismeret 

 A darabáru fogalma és tárolásának, mozgatásának jellemzői (javasolt gyakorlati helyszí-

nen) 

 Az ömlesztett áru fogalma és tárolásának, mozgatásának jellemzői (javasolt gyakorlati 

helyszínen) 

 A szabályozott hőmérsékletű tárolást igénylő áruk tárolásának jellemzői 

 Az élelmiszerek tárolásának jellemzői (higiéniai és klimatikus követelmények, élelmiszer-

biztonság) 

 A gyógyszerek tárolásának jellemzői (tárolási, nyilvántartási követelmények, engedélyek) 
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 A veszélyes áruk fogalma, tulajdonságai, szimbólumai, jelölési rendszere, H- és P-monda-

tok 

 A veszélyes áruk jellemző sajátosságai (fizikai, kémiai, toxikológiai, környezetkárosító) 

 A veszélyes áruk tárolásának és együtt tárolásának követelményei és jellemzői 

 A biztonsági adatlap szerepe, tartalma 

 Az áruazonosító eszközök típusai (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 A csomagolás szerepe, funkciója, megjelenési formái: (fogyasztói, gyűjtő, fuvarozói és 

egységrakományok – javasolt gyakorlati helyszínen) 

 Vonalkód és RFID azonosítása, QR-kód használata (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 A vonalkód kódolása és ellenőrző számának kiszámítása 

 A GS1 azonosítási és árukövetési rendszer 

14. RAKTÁRI TÁROLÁS ÉS ANYAGMOZGATÁS TANTÁRGY   36 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a különböző tárolási módok 

jellemzőivel, eszközrendszereivel és szabályos kezelésükkel. 

 

Témakörök 

 

A raktári tárolás rendszere 

 Darabáruk, ömlesztett áruk, folyadékok és gázok tárolási lehetőségei 

 Tárolási módok és jellemzőik (halom, máglya, asztag) 

 Tárolási rendszerek formái, kialakítása, működése (kötött és szabadhelyes tárolás) 

 Tömbös, soros, kombinált tárolási rendszerek 

 Állványos, állvány nélküli, statikus, dinamikus tárolás 

 A raktári tárolóállványok típusai és jellemzőik 

 A szabványos rakodólapok méretei és terhelhetősége 

 Magas raktári rendszerek jellemzői 

 Áruazonosítási rendszerek 

 

A raktári folyamatok anyagmozgató és mérőeszközei 

 Az anyagmozgatás fogalma, fajtái 

 A raktári anyagmozgatás esetei (tárolótéri és rakodóhelyi anyagmozgatás) 

 A raktári anyagmozgató rendszerek és alrendszereik 

 Az anyagmozgató rendszer szállítóelemeinek csoportosítása 

 Szakaszos működésű anyagmozgató berendezések jellemzői és típusai 

 Folyamatos működésű anyagmozgató berendezések jellemzői és típusai 

 Összetett szállítóelemek és funkcionális felépítésük 

 Állványkiszolgáló targoncák és jellemzőik 

 Állványkiszolgáló gépek és alkalmazásuk feltételei 
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 Rakományrögzítő és csomagológépek 

 Mérőeszközök használata, hitelesítés és kalibrálás 

 

15. RAKTÁRI MUTATÓSZÁMOK TANTÁRGY   36 ÓRA 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék azokat a számszerűsíthető tényezőket, 

amelyekkel a raktár működése üzemtanilag és minőségileg jellemezhető. 

 

Témakörök 

 

Matematikai, fizikai alapok 

 A mérés alapelvei 

 Fizikai mértékegységek az SI-mértékegységrendszerben 

 Mértékegységek átváltása (hosszúság, terület, tömeg, térfogat, űrtartalom) 

 Sík- és térgeometriai feladatok megoldása 

 Az anyagsűrűség fogalma és számítása 

 Az áruk nettó, bruttó árának és az általános forgalmi adó mértékének kiszámítása 

 A vonalkód kódolása és ellenőrző számának kiszámítása 

 

Statikus mutatószámok 

 A raktár statikus kapacitása és összetevői 

 A raktári tárolókapacitás számítása 

 Raktárkapacitás-kihasználási mutató 

 Területkihasználási mutató 

 

Dinamikus mutatószámok 

 A raktár dinamikus kapacitása és összetevői 

 A dinamikus kapacitás kihasználása 

 A dinamikus kapacitás növelésének lehetőségei 

 Gépi kapacitások tervezése 

 Humánerőforrás-szükséglet tervezése 

 A komissiózás és az expediálás folyamat idejének számítása 

 Az egy- és kétlépcsős komissiózás mennyiségének számítása 

 Az anyagmozgató gépek anyagáramlási erősségének és intenzitásának számítása 

 Az anyagmozgató gépek anyagmozgatási munkája és teljesítménye 

 Soros és párhuzamos anyagmozgató gépek teljesítőképessége 

 Átbocsátóképesség 

 Forgási sebesség, forgási idő 
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Minőségi mutatószámok 

 A vevőkiszolgálás mutatói 

 Az OEE-mutató 

 A készletezési hatékonyság mutatói 
 

16. A RAKTÁRIRÁNYÍTÁS RENDSZERE TANTÁRGY   36 ÓRA 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló megismerje az áruáramlási és az információáramlási 

folyamatok ellátási láncba történő integrálódását, és végrehajtási szinten kezelje a raktárirányí-

tási programokat. 

Témakörök 

 

Az információ 

 A raktározás információinak fajtái, jellegzetességei 

 Raktári állapotjelző információk 

 Árumozgást jelző információk 

 A raktár külső kapcsolatainak információi 

 A raktári folyamatok információs rendszere 

 A raktárirányítás információs rendszere 

 Az információátvitel módszerei, eszközei 

 Vezetékes és vezeték nélküli információs rendszerek 

 Az áruáramlás és információáramlás integrációja 

 Az EDI informatikai rendszer 

 

Raktárnyilvántartás 

 A raktárnyilvántartás számítógépes rendszere 

 A raktárnyilvántartás számítógépen rögzített adatai 

 A raktárnyilvántartás adatszolgáltatási lehetőségei 

 Raktárkezelő szoftver használata 

 

Raktárirányítás 

 A raktárirányítási rendszer kapcsolódása a vállalatirányítás rendszeréhez 

 A raktárirányítás feladatai 

 A számítógépes raktárirányítás hierarchikus rendszere 

 A raktárirányító szoftverek funkciói 

 Az irányítási és végrehajtási szint közötti kapcsolat 

 Raktárirányító szoftver használata 
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17. RAKTÁRVEZETÉS TANTÁRGY   36 ÓRA  

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy az elméleti tananyaghoz kapcsolódva, a szabályokat is-

merve és betartva a tanulók elsajátítsák a raktár működtetésével kapcsolatos gyakorlati felada-

tokat. 

 

Témakörök 

 

A raktár működtetése 

 A raktár működésének szabályozása a vállalat logisztikai rendszerének megfelelően 

 A szervezeti és működési szabályzat 

 A raktár munkavédelmi és balesetelhárítási feladatai 

 A raktári villamos energiahálózat érintésvédelemmel kapcsolatos feladatai 

 Tűzvédelmi feladatok és eszközök a raktárban  

 Környezetvédelem és hulladékkezelés 

 Raktári vagyonvédelem 

 A munkaszerződések és a munkaköri leírások tartalma raktári dolgozóknál 

 A raktári dolgozók teljesítmény értékelésének feladatai 
 

Ellenőrzési, szabályozási feladatok 

 Az emelőgép biztonsági szabályzatának elemei 

 A tároló- és anyagmozgató eszközök vizsgálatának és ellenőrzésének feladatai  

 A raktári mérőeszközök hitelesítésének típusai és feladatai 

 A gyógyszerek tárolásának, nyilvántartásának követelményei, ellenőrzésének feladatai  

 Az élelmiszerek tárolásának, nyilvántartásának követelményei és ellenőrzési feladatai  

 A HACCP-rendszer raktári kiépítésének összetevői, folyamata 

 A veszélyes áruk tárolásának követelményei 

 A veszélyes áruk ellenőrzési rendje a raktározási folyamatban  

18. LOGISZTIKAI ALAPOK TANTÁRGY   36 ÓRA 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a logisztikai rendszerek működését, 

informatikai hátterét, az ahhoz szükséges adatállományokat. Működtetni tudják a vállalatirá-

nyítási rendszereket, és az adatok kinyerésével információt tudjanak nyújtani a logisztikai tel-

jesítményekről a menedzsment számára. 

 

Témakörök 

 

A logisztikai rendszer felépítése 

 A logisztika fogalma, kialakulása, története 

 A logisztika szerepe a nemzetgazdaságban 
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 A mikro logisztikai rendszer részei, jellemzői 

 A makro logisztikai rendszer részei jellemzői 

 A meta logisztikai rendszer részei jellemzői 

 Az ellátási lánc felépítése, típusai, területei, jellemzői 

 Az ellátásilánc-menedzsment feladatai, jellemzői 

 A piaci szereplők kapcsolata az ellátási lánc tagjaival 

 Az ostorcsapás-effektus fogalma, kialakulásának okai, következményei és elkerülésének 

lehetőségei 

 

A logisztika információs rendszere 

 A logisztikai információs rendszer fogalma, összetevői, jellemzői, eszközei 

 A logisztikai információs rendszer adatállományai 

 Az elektronikus adatcsere (EDI) fogalma, célja, szabványai, elemei, használatának elő-

nyei 

 Az áruazonosító rendszerek szabványai, megvalósulási formái 

 A GS1 szervezet vonalkód rendszerének felépítése, az ellenőrzőszám szerepe 

 Az RFID azonosító rendszer felépítése, az RFID chip típusai és táplálásának módozatai 

 

A logisztikai teljesítmények mutatószámai 

 A kiszolgálási színvonal fogalma, területei, mérőszámai 

 A logisztikai összköltség fogalma, csoportjai, mérése 

 A logisztikai teljesítmény mérése 

 

19. BESZERZÉSI LOGISZTIKA, TANTÁRGY   36 ÓRA* 

* a foglalkozási tárgy óraszámának megoszlása: elmélet 21 óra, gyakorlat 15 óra, a gyakorlati 

tevékenységet informatikai eszközzel kell végrehajtani. 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a beszerzési logisztika folyamatának 

lépéseit, a beszerzést befolyásoló tényezőket, a kockázatokat, a beszállítói kapcsolatok lehető-

ségeit és a megfelelő beszállító értékelésének és kiválasztásának lehetőségeit, szem-pontjait. A 

tanulási szakasz végén a tanulónak ismernie kell a beszerzéssel kapcsolatosan fel-merült költ-

ségeket, azok összetevőit, ismernie kell a költségek egymásra gyakorolt hatását, és gazdaságos-

sági számításokat kell végeznie. 

Témakörök 

 

A beszerzési folyamat 

 A beszerzési logisztika fogalma, feladatai, területei, típusai 

 A beszerzési folyamat lépései (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 A beszerzés típusai, a centralizált és a decentralizált beszerzés fogalma, előnyei, hátrá-

nyai (javasolt gyakorlati helyszínen) 
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 A beszerzés kockázatának és beszerzett áru fontosságának elemzése a Krajlic - mátrix 

segítségével 

 A befolyásolható, a rutin-, a stratégiai és a szűk keresztmetszetű termékek fontossági és 

kockázati jellemzői 
 

Beszerzési stratégiák 

 A beszerzési stratégiák típusai, jellemzőik, előnyeik és hátrányaik 

 A beszerzés stratégiai döntései 

 A beszerzési utak megválasztása: direkt és indirekt beszerzési út  

 A Make or Buy, „gyártani vagy vásárolni” döntést befolyásoló tényezők 

 A saját és az idegen gyártás indokait befolyásoló tényezők (gyártási minőség és kapa-

citás, pénzügyi megtakarítás és kockázat szempontjából) 

 A beszállítók típusai, a kizárólagos és a több beszállító alkalmazásának módszere 

 A beszállítói kapcsolatok modelljei: hagyományos, együttműködő, stratégiai  

 A beszállító kiválasztási folyamatának lépései (javasolt gyakorlati helyszínen) 
 

A beszerzési logisztika gyakorlata 

 A gazdaságos rendelési tételnagyság (EOQ) fogalma, feltételei, működési elve 

 Rendelési, készletezési, készlettartási/tárolási költségek 

 A beszállító értékelésének szempontjai 

 A beszállító értékelésének módszerei (kategorikus, súlyozott pontrendszer, költségará-

nyos értékelés) 

 A tulajdonlás teljes költsége (TCO) 

 Gazdaságossági számítások gyakorlati megoldása meghatározott rendelési mennyiség, 

rendelési és készletezési költség, valamint a megadott időszakra vonatkozó felhaszná-

lási igény figyelembevételével 

20. KÉSZLETEZÉSI LOGISZTIKA TANTÁRGY 36 ÓRA 

* A foglalkozási tárgy óraszámának megoszlása: elmélet 21 óra, gyakorlat 15 óra, a gyakorlati 

tevékenységet informatikai eszközzel kell végrehajtani.  

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a készletek típusait, a készletkategó-

riákat, készletszinteket és készletnormákat, a készletezés költségeit, a készletgazdálkodás sze-

repét és modelljeit. A tanulási szakasz végén a tanulónak ismernie kell a készletezéssel kapcso-

latosan felmerülő költségeket, azok összetevőit, a költségek egymásra gyakorolt hatását, és gaz-

daságossági számításokat kell végeznie. Elemeznie és grafikusan ábrázolnia kell a különböző 

készletcsoportokat. 
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Témakörök 

 

A készletezés szerepe 

 A készlet és a készletezés fogalma, szerepe, szükségessége 

 Készletek csoportosításának szempontjai a nemzetgazdasági ágazat, a technológiai fo-

lyamatban elfoglalt helyük, hasznosságuk, funkcióik szerint 

 Készletek számviteli szempontok szerinti csoportosítása  

 A készletek típusai  

 ABC és XYZ készletkategóriák, a belőlük felállított mátrix 

 Készletezési modellek rendelési időpontjának és mennyiségének elemzése Krajlic-mát-

rix alapján 

 A készletezés költségei, a készletezési, a rendelési és a hiányköltségek 

 Készletszintek fogalma és típusaik 

 Készletnormák és típusaik 

 

Készletgazdálkodás 

 A készletgazdálkodás fogalma, feladatai és befolyásoló tényezői 

 A készletgazdálkodás szerepe és területei a vállalati működésben  

 A készletgazdálkodás modelljei 

 A fűrészfog, a kétraktáros, a ciklikus és a csillapításos készletgazdálkodási modell kész-

letidő diagramja, jellemzőik, előnyeik és hátrányaik  

 

A készletezési logisztika gyakorlata 

 Rendelési készletszintek meghatározása biztonsági készlet megadásával 

 Átlagkészlet számítása, kronologikus átlag számítása 

 Felhasznált készlet és zárókészlet értékének meghatározása FIFO-, LIFO-, HIFO-, 

LOFO-módszerekkel, készlet értékelése 

 Készletek ABC-elemzése csoportonkénti alsó és felső értékhatár megadásával, halmo-

zott (kumulált) értékek grafikus ábrázolása 

 Forgási sebesség, forgási idő számítása 

21. TERMELÉSI LOGISZTIKA TANTÁRGY 36 ÓRA 

* a foglalkozási tárgy óraszámának megoszlása: elmélet 21 óra, gyakorlat 15 óra, a gyakorlati 

tevékenységet informatikai eszközzel kell végrehajtani. 

  

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a termeléstervezés, termelés üteme-

zés és termelésirányítás korszerű megoldásait, folyamatait, szabályozásait, a különböző gyár-

tási rendszerek típusait, jellemzőit. A tanulási szakasz végén a tanulónak ismernie kell az 

anyagszükséglet- és erőforrás-tervezés elemeit, módszereit, meg kell határoznia a gyártási fo-

lyamat hatékonyságát, tevékenységi hálót kell készítenie és elemeznie kell a kiszámolt eredmé-

nyeket. 
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Témakörök 

Termeléstervezés 

 A termelési logisztika fogalma, célja, folyamatai 

 A nyomó (push) és szívó (pull) gyártási rendszer jellemzői (javasolt gyakorlati helyszí-

nen) 

 Gyártási folyamatok típusai és jellemzői tömegszerűség és anyagáramlás szerint 

 Gyártási rendszerek csoportosítása és jellemzői 

 Kapacitástervezés, tevékenységi háló (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 Aggregált tervezés célja, stratégiái 

 A termeléstervezés és ütemezés módszerei, Johnson-szabály 

 Anyagszükséglet-tervezés (MRP-I) lényege, elemei, módszere 

 A gyártási erőforrás-tervezés (MRP-II) célja, bemenő adatai 

 

Termelésirányítás 

 A termelésirányítás korszerű megoldásai 

 A Just-in-Time (JIT) termelésirányítási rendszer fogalma, célja, jellemzői, előnyei, hát-

rányai 

 A kanban termelésirányítás fogalma, szabályai, alkalmazásának feltételei, használatá-

nak előnyei 

 Az optimalizált gyártástechnológia (OPT) fogalma, célja, összetevői, eszközei, szabá-

lyai 

 

A termelési logisztika gyakorlata 

 Optimális sorozatnagyság meghatározása (sorozatindítási költségek) 

 A gyártási folyamat ciklusidejének, a munkaállomások számának és a folyamat haté-

konyságának meghatározása 

 A tevékenységi háló megrajzolása 

 A maximális kibocsátás és átfutási idő kiszámítása 

 Egyenletes ütemű és megrendelés szerinti termelés ütemezés költségszámítása készle-

tezési és túlóraköltségek figyelembevételével, az eredmények elemzése 

 Rendelés ütemezése a Johnson-szabály és a legrövidebb munkaidő prioritás alkalmazá-

sával 

 Megadott végtermék anyagszükséglet-tervezése bruttó kereslet, nyitókészlet, rendelési 

tételnagyság és átfutási idő megadásával (MRP-I) 

22. ELOSZTÁSI LOGISZTIKA TANTÁRGY 36 ÓRA 

* a foglalkozási tárgy óraszámának megoszlása: elmélet 21 óra, gyakorlat 15 óra, a gyakorlati 

tevékenységet informatikai eszközzel kell végrehajtani. 
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A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék és alkalmazzák az értékesítési csa-

tornákat, disztribúciós rendszereket. Cél, hogy a tanulási szakasz végén a tanuló meg tudja ter-

vezni az optimális elosztást, ismerje annak költségeit és idejét, valamint meg tudja tervezni a 

vissza-utas logisztikai folyamatokat. 

 

Témakörök 

  

Disztribúció és értékesítés 

 Az elosztási logisztika fogalma és helye a mikro logisztikai rendszerekben 

 Az elosztási rendszerek feladata, típusai 

 A rendelésfeldolgozás folyamata 

 Fizikai disztribúciós rendszer fogalma, tagoltsága és jellemzői 

 Az értékesítési csatorna feladatai, folyamatai, szereplői és típusai 

 Az elosztási szükséglettervezés (DRP) fogalma, célja, bemenő adatai és módszere 

 A városi (city) logisztika fogalma, célja összetevői 

 A visszutas (reverz, inverz) logisztika fogalma, tartalma és jellemzői 

 

Az elosztási logisztika gyakorlata 

 Áruterítés útvonalának optimalizálása távolságadatok számítógépes meghatározásával, 

sorminimum-módszer alkalmazásával 

 Elosztási szükséglettervezés számítása bruttó kereslet, nyitókészlet (raktárkészlet), ren-

delési és gyártási sorozatnagyság, valamint átfutási idő megadásával 

23. MINŐSÉG A LOGISZTIKÁBAN TANTÁRGY 36 ÓRA 

 

A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló megismerkedjen a logisztikai szolgáltatást nyújtó 

szervezetek vevőkiszolgálási, és a fogyasztói igények megfelelő szintű kielégítését biztosító 

hátterével, a minőségi szabványokkal, a minőségügyi tervezéssel, a minőségirányítással és a 

fejlesztési lehetőségekkel. Az ismeretek elsajátítását követően a tanuló képes lesz a mutató-

számok alapján mérni a szolgáltatás minőségét, és javaslatokat tenni a fejlesztésre. 

 

Témakörök 

Minőségi alapismeretek 

 A minőség fogalma, jellemzői, értelmezése a gyártási és logisztikai folyamatokban 

 A termékek objektív és szubjektív minőségi jellemzői (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 Termékek minőségi osztályba sorolása, a minőségi bizonyítvány tartalma (javasolt gya-

korlati helyszínen) 

 A jótállás, szavatosság és a termékfelelősség fogalma és jellemzői 

 Az elosztási logisztika termelékenységi, gazdasági és minőségi mutatói 
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 A szabvány fogalma, rendszerei és jelölése, a szabványoknak való minőségi megfelelő-

ség (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 Az ISO 9000 szabvány szerinti minőségmenedzsment fogalma, szabványai, alapelvei, 

tanúsításának módjai (javasolt gyakorlati helyszínen) 

 A teljes körű minőségmenedzsment (TQM) célja, alapvető részei (javasolt gyakorlati 

helyszínen) 

 A Lean menedzsment célja, filozófiai alapelvei, jellemzői, a veszteségforrások (7 muda) 

típusai 

 

A minőségmenedzsment fejlesztésének eszközei 

 A PDCA-elv 

 Kaizen-tevékenység 

 A hibamód- és hatáselemzés (FMEA) módszere 

 Ok - okozati elemzés (Ishikawa-diagram) 

 

A logisztika minőségi mutatói 

 Átlagos minőségi kategória (ÁMK) és átlagos minőségi együttható (ÁME) számítása 

 Selejtszázalék és átlagos selejtszázalék számítása 

 Minőségi hibaarány és minőségi teljesítmény számítása 

 Teljes eszközhatékonysági mutató (OEE) számítása 

 Logisztikai szolgáltatások minőségi mutatóinak számítása 

 

24. EGYBEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

Az egybefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek kere-

tében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a 

tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

Felnőttképzés esti munkarendben 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 64 óra (8 munkanap) 
A képzés befejezéséig 

szükséges teljesíteni. 

 

A szakmai gyakorlat témakörei 

 

A Közlekedési, Raktározási és Logisztikai tantárgycsoportokban oktatott foglalkozási tárgyban 

oktatott ismeretekben meghatározott feladatok közül az egyes közlekedési alágazatok (vasút, 

közút, vízi) fuvarfeladatainak szervezésében, és lebonyolításában való részvétel. 

A gyakorlat magában foglalja a járműállomány tulajdonságainak megismerését, a fuvarfelada-

tok vezénylését, a fuvarozással kapcsolatos okmányok kitöltését, kezelését, a tarifa számítások 

gyakorlását, valamint a fuvarfeladat teljesítésének ellenőrzését. 
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A szakmai gyakorlaton a raktározási folyamatok és irányításuk tanulmányozása, valamint a fo-

lyamatokban való felügyelettel történő részvétel valósul meg. A hallgatóknak meg kell ismerni 

a raktári gépek és eszközök használatának jellegzetességeit, felhasználásuk szabályait. Részt 

vesznek az áruátvétel tevékenységeiben megismerve az áruazonosítás fajtáit, a dokumentációk 

kezelését. 

 

Ugyanakkor a szakmai gyakorlat alatt a „Munkahelyi kommunikáció” tantárgyban oktatott el-

méleti ismertek alapján a hallgatók tanulmányozzák a vállalaton belüli, és az ügyfelekkel tör-

ténő külső kommunikáció verbális és non verbális gyakorlati elemeit, és megfigyeléseiről kri-

tikai elemzést készítenek, amely összehasonlítja az elméleti ismereteket a gyakorlattal. 

 

Megjegyzés: 

A felnőttképzési jogviszonyban tanulók esetében, ha a munkavégzésük beszámítható a szakmai 

gyakorlatként, akkor a szakképzőhely mentesítheti az egybefüggő szakmai gyakorlat teljesítése 

alól.* 

 

*munkáltatói igazolás szükséges, munkakör meghatározással (FEOR), valamint munkavégzés-

ről egyéni beszámoló (leírás – tanulmány) készítését kell elvégezni, amelyet a portfólióba mel-

lékelni szükséges! 
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3.9.7. HELYI TANTERV - ÓRATERV LOGISZTIKAI TECHNIKUS  

Logisztikai technikus (5 1041 15 06) 

Felnőttképzési jogviszonyban, esti munkarendben. 

A szakképzési programtervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a Logisz-

tika és Közlekedés szakmai képzés során a szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehaj-

tására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a programtervben meghatározott ismeretek megfelelő 

elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.  

 

Tantárgy csoport és  

a tantárgy neve 

1/13. évfolyam 

Heti 

óraszám 

 

Ösz-

szes 

óra-

szám 

óraszám 

Kontakt órák 

Munkavállalói ismeretek 

Munkavállalói ismeretek 0,5 18 

2 x 2 db kötelező e-

Learning feladat 2 x 

5,5 óra (11 óra) beszá-

mítással 

Munkavállalói idegen nyelv 

Munkavállalói idegen 

nyelv 
1 36 

nyelvvizsga, nyelvi 

érettségi esetén 14 óra 

beszámítással* vala-

mint 1 db e-learning 

feladat 1 óra beszámí-

tással 

Gazdálkodási tevékenység ellátása  

Gazdasági ismeretek 1,5 54 

6 x 3 db kötelező e-

Learning feladat 6 x 

5,5 óra beszámítással 

(33 óra) 

Vállalkozások működtetése 1 36 
1 db e-learning feladat 

1 óra beszámítással 

Üzleti kultúra és információkezelés  

Kommunikáció 1 36 
1 db e-learning feladat 

1 óra beszámítással 

Digitális alkalmazások 2 72 

4 x 3 db kötelező e-

Learning feladat 4 x 7 

(28) óra beszámítással, 

+ 1 x 1 feladat 2 óra 

besz. Ö: 23 ó. 
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Közlekedés  

Közlekedési alapok 1,5 54 

2 x 2 db kötelező e-

Learning feladat 2 x 6 

óra (12 óra) beszámí-

tással 

Közlekedés technikája  

és üzemvitele 
1,5 65 

3 db kötelező e-

Learning feladat 5 óra 

beszámítással 

Szállítmányozás  

Külkereskedelem és vámis-

meretek 
1 36 

1 db e-learning feladat 

1 óra beszámítással 

Általános szállítmányozás 2 72 
1 db e-learning feladat 

2 óra beszámítással 

Ágazati szabályozások 2 72 

2 x 2 db kötelező e-

Learning feladat 2 x 

4,5 óra (9 óra) beszá-

mítással 

Szállítmányozói feladatok  2 72 

2 db e-learning feladat 

5 óra beszámolással, 

valamint 2 db 4 óra 

beszámítással 

Raktározás  

Raktározási alapok 1 36 

2 x 2 db e-learning fel-

adat 2 x 4 óra beszá-

mítással összesen 8 

óra 

Raktári tárolás és anyag-

mozgatás 
1 36 

2 x 2 db e-learning fel-

adat 2 x 4 óra beszá-

mítással összesen 8 

óra 

Raktári mutatószámok 1 36 

2 x 2 db e-learning fel-

adat 2 x 4 óra beszá-

mítással összesen 8 

óra 

A raktárirányítás rendszere 1 36 

2 x 2 db e-learning fel-

adat 2 x 4 óra beszá-

mítással összesen 8 

óra 

Raktárvezetés 1 36 
1 db e-learning feladat 

1 óra beszámítással 

Logisztika  

Logisztikai alapok 1 36 

2 x 2 db e-learning fel-

adat 2 x 4 óra beszá-

mítással összesen 8 

óra 
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Beszerzési logisztika 1 36 

2 x 2 db e-learning fel-

adat 2 x 4 óra beszá-

mítással összesen 8 

óra 

Készletezési logisztika 1 36 

2 x 2 db e-learning fel-

adat 2 x 4 óra beszá-

mítással összesen 8 

óra 

Termelési logisztika 1 36 

2 x 2 db e-learning fel-

adat 2 x 4 óra beszá-

mítással összesen 8 

óra 

Elosztási logisztika  

(2021 szeptemberben) 
1 36 

1 db e-learning feladat  

1 óra beszámítással 

Minőség a logisztikában  1 36 
1 db e-learning feladat  

1 óra beszámítással 

Szakmai gyakorlat  

Egybefüggő szakmai gya-

korlat 

Külső helyszínen teljesí-

tendő szakmai gyakorlat 

64 64 

Külső helyszínen tel-

jesítendő szakmai gya-

korlat 

 

Megjegyzés: 

1. Nyelvvizsga, vagy nyelvi érettségi vizsga bemutatása esetén a Munkavállalói idegen nyelv 

foglalkozási óraszáma 12 órával csökkenthető. 

  

2. A képzőhely által megadott foglalkozási tárgyak esetén, e – learning munkaforma azt je-

lenti, hogy kötelező feladatokat adnak ki az oktatók, papír alapon, vagy elektronikus for-

mában. A feladatokat a képzésben résztvevő, informatikai eszközzel kidolgozza a meg-

adott határidőre és leadja az adott foglalkozás témavezető oktatójának. A teljesítés esetén 

a meghatározott óraszámokkal a foglalkozás óraszáma csökken. 

  

3. A képzéshez kapcsolható munkavégzés esetén, a munkahely által hivatalosan kiadott iga-

zolás esetén, az adott foglalkozási óraszám csökkenthető a képzőhely (Bethlen Gábor tech-

nikum) által elbírált óraszámmal.  

  

Az e – learning feladatok foglalkozási tárgyai és témakörei 

 

Tantárgy óra 

Témakörök 

A B C D E 
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Munkavállalói 

ismeretek 
11 

Önéletrajz 

készítése 

Motivációs 

levél készí-

tése 

Jelentkezési 

levél készí-

tése 

Levél – fel-

mondás mun-

kavállalói 

 

Munkavállalói 

idegennyelv 
1 

Levél készí-

tése tanfo-

lyamra je-

lentkezéshez 

    

Gazdasági is-

meretek 
33 

Gazdasági 

alapfogal-

mak 

Az állam, 

gazdasági 

szerepe, fel-

adatai 

Jogi alapfo-

galmak 

Marketing 

alapfogalmak 

Nemzetközi 

gazdasági 

kapcsolatok 

Vállalkozások 

működtetése 
1 

Statisztikai 

számítási 

feladat 

    

Kommuniká-

ció 
1 

Hivatalos le-

vél készítése 
    

Digitális alkal-

mazások 
30 

Word-doc. 

(Hivatalos 

levél készí-

tése)  

Word-doc. 

Jegyzőkönyv 

készítése 

áruhiányról  

PWP bemu-

tató készí-

tése, szakmai 

munkáról. 

Excel doc. 

Adatok rögzí-

tése, táblázat 

szerkesztés  

Publisher 

Szórólap, 

névjegykár-

tya brossura 

készítése. 

Közlekedési 

alapok 
12 

Közúti jármű 

paraméterei 

Vasúti jár-

művek para-

méterei 

Belvízi 

jármű fajtái 

és paraméte-

rei 

Autóbusz 

utaskilométer 

és járat adatok  

 

Közlekedés 

technikája és 

üzemvitele 

5 

Vasúti rako-

dási terv ké-

szítése, ter-

helhetőségi 

adatok és ko-

csi számok 

alapján 

Közúti terítő 

/ gyűjtő járat 

tervezése 

legalább 4 – 

4 rakodási 

hely alapján 

Menetrend 

készítése kö-

zösségi köz-

lekedésre 

(közúti, vagy 

vasúti) 
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Külker. és 

vámismeretek 
1 COTIF     

Általános szál-

lítmányozás 
2 

M. O. Vasúti 

és Közúti ha-

tár átkelői 

    

Ágazati szabá-

lyozások 
9 RID ADR IATA DGR ADN  

Szállítmá-

nyozó felada-

tok 

5 

Gyűjtőáru 

fuvarozás 

költségének 

a meghatáro-

zás 

(3x mérő) 

Vasúti szállí-

tás bevételé-

nek költsé-

geinek a szá-

mítása  

(2x mérő) 

Vastömegáru 

(1x mérő) 

közúti fuva-

rozásra 

Légi szállítás 

költségének 

meghatáro-

zása (6x 

mérő) 

 

Raktározási 

alapok 
8 

Áru tárolási 

mennyiség 

raklapos áru 

esetén 

Áru tárolási 

mennyiség 

ömlesztett 

áru esetén 

Raktár terü-

let képesség 

kihasznált-

sága 

Raktár térfo-

gat kapacitás 

kihasználtsága 

 

Raktári tárolás 

és anyagmoz-

gatás 

8 

Raktár térfo-

gat kapacitás 

statikus ki-

használtsága 

Raktár térfo-

gat kapacitás 

dinamikus 

kihasznált-

sága 

Árumozgatás 

teljesítménye 

ciklusos be-

rendezéssel 

Árumozgatás 

teljesítménye 

folyamatos 

berendezéssel 

 

Raktári muta-

tószámok 
8 

Ellátási 

készletszin-

tek 

Elosztási 

készletszin-

tek 

Anyag bevé-

telezés 

Ellátás üteme-

zése 
 

A raktárirányí-

tás rendszere 
1 EAN / QR     

Raktárvezetés 8 

Beszerzés, 

beruházás 

költség szá-

mítása 

Anyag moz-

gató gép be-

szerzési dön-

tés számítása 

Állványok 

vizsgálata, 

karbantartása 

Tűzvédelmi, 

munkavé-

delmi és táro-

lási előírások 
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Logisztikai 

alapok 
8 

Ellátási lo-

gisztika DRP 

készítése  

Termelési 

logisztika 

MRP I. ké-

szítése 

ABC elem-

zési feladat 

Pareto diag-

rammal 

Make or Buy 

döntés számí-

tása 

 

Beszerzési lo-

gisztika 
8 EOQ modell 

Aggregált 

tervezés 
Készletszint  

Forgási sebes-

ség 
 

Készletezési 

logisztika 
8 

ABC elem-

zés 

XYZ elem-

zés 

Kétraktáras 

modell 

Csillapításos 

modell 
 

Termelési lo-

gisztika 
8 

JIT elemzése 

meghatáro-

zás 

négy techno-

lógiai műve-

lettel gyár-

tási idők 

Make or Buy 

döntés kal-

kulációja 

Műveletekre 

szűk kereszt-

metszet meg-

határozás 

 

Elosztási lo-

gisztika  

2021. szeptem-

berben  

1 

Disztribúciós 

csatorna ver-

tikális és ho-

rizontális 

szempontból 

    

Minőség a lo-

gisztikában 
1 ISO / TQM     

Összesen: 190 óra 

 

Megjegyzés: 

Az e-learning feladatokat az adott foglalkozásra az oktató készíti el a táblázatban meghatározott 

útmutatás alapján, az órarendben megjelölt napokra kerül a bejegyzésre a teljesítési óraszám. 

Az elkészítési határidő betartását, valamint az értékelést az adott témakörnek megfelelően az 

oktató kéri számon és végzi el. Az érdemjegyek az elektronikus naplóban kerülnek rögzítésre. 

 

A PTT alapján a szabadsáv terhére az Bethlen Gábor Technikum által növelt óraszámok 

táblázata: 

Tantárgykörök Esti alapóra-

szám 

szabadsáv 

terhére 

 óra ösz-

szesen 

Munkavállalói ismeretek  (7,2) 7 11 18 



  555/614. oldal  

Munkavállalói idegen nyelv  (24,8) 25 11 36 

Gazdálkodási tevékenység ellátása  

Gazdasági ismeretek (43,2) 43 11 54 

Vállalkozások működtetése (28,8) 29 7 36 

Üzleti kultúra és információkezelés  

Kommunikáció (28,8) 29 7 36 

Digitális alkalmazások (64,8) 65 7 72 

Közlekedés 

Közlekedési alapok (43,2) 43,5 10,5 54 

Közlekedés technikája és üzemvitele (52,8) 53 1 54 

Szállítmányozás  

Külkereskedelem és vámismeretek (28,8) 29 7 36 

Általános szállítmányozás 72 0 72 

Ágazati szabályozások (57,6) 58 14 72 

Szállítmányozói feladatok (69,6) 70 2 72 

Raktározás  

Raktározási alapok 
(28,8) 29 7 36 

Raktári tárolás és anyagmozgatás (28,8) 29 7 36 

Raktári mutatószámok (28,8) 29 7 36 

A raktárirányítás rendszere 24 12 36 

Raktárvezetés (19,2) 19 17 36 

Logisztika  

Logisztikai alapok 
(34,4) 34 2 36 

Beszerzési logisztika (32,8) 33 3 36 

Készletezési logisztika (28,8) 29 7  36 

Termelési logisztika (28,8) 29 7 36 

Elosztási logisztika (34,4) 34 2 36 

Minőség a logisztikában 24 12 36 

Szakmai Gyakorlat 

Egybefüggő szakmai gyakorlat 160 óra 40%-a! 64 

 

1. Munkavállalói ismeretek (0,5 óra / hét) 

 

Képzésben meghatározott óraszám: 18 ó 2 x 2 db e-Learning feladat  

2 x 5,5 óra beszámítással 
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Témakör Óraszám 

Álláskeresés 4 

Munkajogi alapismeretek 5 

Munkaviszony létesítése 5 

Munkanélküliség 4 

Összesen: 18 

 

 

2. Munkavállalói idegen nyelv (1 óra / hét) 
 

Képzésben meghatározott óraszám: 36 ó 

nyelvvizsga, nyelvi érettségi esetén 14 óra 

beszámítással* valamint 1 db e-learning 

feladat 1 óra beszámítással 

Témakör Óraszám 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 8 

Önéletrajz és motivációs levél 10 

„Small talk” – általános társalgás 8 

Állásinterjú 10 

Összesen: 36 

 

 

3. Gazdasági ismeretek (1,5 óra / hét) 

 

Képzésben meghatározott óraszám: 54 ó 
6 x 3 db kötelező e-Learning feladat  

6 x 5,5 óra beszámítással (33 óra) 

Témakör óraszám 

Gazdasági alapfogalmak 8 

A háztartás gazdálkodása 5 

A vállalat termelői magatartása 8 

Az állam, gazdasági szerepe, feladatai 5 

Jogi alapfogalmak 5 

Tudatos fogyasztói magatartás 5 

Marketing alapfogalmak 8 

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok 10 

Összesen: 54 
 

 

4. Vállalkozások működtetése (1 óra / hét) 

 

Képzésben meghatározott óraszám: 36 ó 1 db e-learning feladat 1 óra beszámítással 
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Témakör óraszám 

A vállalkozások gazdálkodása 8 

A gazdálkodási folyamatok elszámolása 14 

Statisztikai alapfogalmak 14 

Összesen: 36 

 

5. Kommunikáció (1 óra / hét) 

 

Képzésben meghatározott óraszám: 36 ó 1 db e-learning feladat 1 óra beszámítással 

Témakör óraszám 

Kapcsolatok a mindennapokban 4 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 9 

Kommunikációs folyamat 11 

Ön- és társismeret fejlesztése 12 

Összesen: 36 

 

6. Digitális alkalmazások (2 óra / hét) 

 

Képzésben meghatározott óraszám: 72 ó 

4 x 3 db kötelező e-Learning feladat  

4 x 7 (28) óra beszámítással, + 1 x 1 feladat 2 

óra beszámítással. Összesen: 30 óra. 

Témakör óraszám 

Munkavédelmi ismeretek 4 

Tízujjas vakírás 40 

Digitális alkalmazások 28 

Összesen: 72 

 

 

7. Közlekedési alapok (1,5 óra / hét) 

 

Képzésben meghatározott óraszám: 54 ó 
2 x 2 db kötelező e-Learning feladat 2 x 6 óra 

(12 óra) beszámítással 

Témakör óraszám 

A közlekedési alágazatok átfogó ismerete 10 

Közlekedésbiztonság 4 

A közlekedés hatása a környezetre 2 

Közlekedési számítások 16 

Közlekedésinformatika 4 

Közlekedésföldrajz 18 

Összesen: 54 
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8. Közlekedés technikája és üzemvitele (1,5 óra / hét) 

 

Képzésben meghatározott óraszám: 54 ó 
3 db kötelező e-Learning feladat 5 óra beszá-

mítással 

Témakör óraszám 

Vasúti közlekedés 12 

Közúti közlekedés 16 

Légi közlekedés 10 

Belvízi közlekedés 6 

Tengeri közlekedés 6 

Csővezetékes szállítás 4 

Összesen: 54 

 

9. Külkereskedelmi és vámismeretek (1 óra / hét) 
 

Képzésben meghatározott óraszám: 36 ó 1 db e-learning feladat 1 óra beszámítással 

Témakör óraszám 

Külkereskedelmi ügyletek 6 

Nemzetközi pénzügyek 6 

Külkereskedelmi szokványok 14 

Vámismeretek 10 

Összesen: 36 

  

10. Általános szállítmányozás (2 óra / hét) 
 

Képzésben meghatározott óraszám: 72 ó 1 db e-learning feladat 2 óra beszámítással 

Témakör óraszám 

Szállítmányozási alapok 8 

Szállítmánybiztosítás 8 

Magyar o. szállítmányozási, közlekedés földrajza 16 

Európa szállítmányozási, közlekedési földrajza 20 

Szakmai idegen nyelv 10 

Idegen nyelvű szakmai levelezés 10 

Összesen: 72 

 

11. Ágazati szabályozások (2 óra / hét) 
 

Képzésben meghatározott óraszám: 72 ó 
2 x 2 db kötelező e-Learning feladat  

2 x 4,5 óra (9 óra) beszámítással 

Témakör óraszám 
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Vasúti szabályozás 16 

Közúti szabályozás 16 

Légi szabályozás 12 

Belvízi szabályozás 8 

Tengeri szabályozás 8 

Veszélyes küldemény fuvarozásának szabályozása 12 

Összesen: 72 

  

12. Szállítmányozási feladatok (2 óra / hét) 

 

Képzésben meghatározott óraszám: 72 ó 
2 db e-learning feladat 5 óra, és 2 db feladat 4 

óra beszámítással (9 óra) 

Témakör óraszám 

Vasúti árutovábbítás 16 

Közúti árutovábbítás 16 

Légi árutovábbítás 10 

Belvízi árutovábbítás 10 

Tengerentúli árutovábbítás 10 

Multimodális és kombinált továbbítási rendszerek 10 

Összesen: 72 

 
 

13. Raktározási alapok (1 óra / hét) 

 

Képzésben meghatározott óraszám: 36 ó 
2 x 2 db e-learning feladat 2 x 4 óra beszámí-

tással összesen 8 óra 

Témakör óraszám 

Raktárak helye, szerepe 10 

Raktározási folyamatok 14 

Anyag és áruismeret 12 

Összesen: 36 

  

14. Raktári tárolás és anyagmozgatás (1 óra / hét) 

 

Képzésben meghatározott óraszám: 36 ó 
2 x 2 db e-learning feladat 2 x 4 óra beszámí-

tással összesen 8 óra 

Témakör óraszám 

A raktári tárolás rendszere 20 

A raktári folyamatok anyagmozgató és mérőeszközei 16 
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Összesen: 36 

 

15. Raktári mutatószámok (1 óra / hét) 

 

Képzésben meghatározott óraszám: 36 ó 
2 x 2 db e-learning feladat 2 x 4 óra beszámí-

tással összesen 8 óra 

Témakör óraszám 

Matematikai, fizikai alapok 6 

Statikus mutatószámok 10 

Dinamikus mutatószámok 10 

Minőségi mutatószámok 10 

Összesen: 36 

 

16. A raktárirányítás rendszere (1 óra / hét) 

 

Képzésben meghatározott óraszám: 36 ó 1 db e-learning feladat 1 óra beszámítással 

Témakör óraszám 

Az információ 6 

Raktárnyilvántartás 16 

Raktárirányítás 14 

Összesen: 36 

  

17. Raktárvezetés (1 óra / hét) 

 

Képzésben meghatározott óraszám: 36 ó 1 db e-learning feladat 1 óra beszámítással 

Témakör óraszám 

A raktár működtetése 16 

Ellenőrzési, szabályozási feladatok 20 

Összesen: 36 

 

 

18. Logisztikai alapok (1 óra / hét) 

 

Képzésben meghatározott óraszám: 36 ó 
2 x 2 db e-learning feladat 2 x 4 óra beszámí-

tással összesen 8 óra 

Témakör óraszám 

A logisztikai rendszer felépítése 12 

A logisztika információs rendszere 10 

A logisztikai teljesítmények mutatószámai 14 

Összesen: 36 
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19. Beszerzési logisztika (1 óra / hét) 

  

Képzésben meghatározott óraszám: 36 ó 
2 x 2 db e-learning feladat 2 x 4 óra beszá-

mítással összesen 8 óra 

Témakör 
óraszám 

Elm. Gyak. 

A beszerzési folyamat 11 - 

Beszerzési stratégiák 10 - 

A beszerzési logisztika gyakorlata - 15 

Összesen: 36 

 

20. Készletezési logisztika (1 óra / hét) 

Képzésben meghatározott óraszám: 36 ó 
2 x 2 db e-learning feladat 2 x 4 óra beszámí-

tással összesen 8 óra 

Témakör 
óraszám 

Elm. Gyak. 

A készletezés szerepe 11 - 

Készletgazdálkodás 10 - 

A készletezési logisztika gyakorlata - 15 

Összesen: 36 
 

21. Termelési logisztika (1 óra / hét) 

Képzésben meghatározott óraszám: 36 ó 
2 x 2 db e-learning feladat 2 x 4 óra beszámí-

tással összesen 8 óra 

Témakör 
óraszám 

Elm. Gyak. 

Termeléstervezés 11 - 

Termelésirányítás 10 - 

A termelési logisztika gyakorlata - 15 

Összesen: 35 
 

  

22. Elosztási logisztika (1 óra / hét) 

  

Képzésben meghatározott óraszám: 36 ó 1 db e-learning feladat 1 óra beszámítással 

Témakör 
óraszám 

Elm. Gyak. 

Disztribúció és értékesítés 21 - 

Az elosztási logisztika gyakorlata - 15 

Összesen: 36 
 

23. Minőség a logisztikában (1 óra / hét) 

  

Képzésben meghatározott óraszám: 36 ó 1 db e-learning feladat 1 óra beszámítással 

Témakör óraszám 
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Minőségi alapismeretek 10 

A minőségmenedzsment fejlesztésének eszközei 12 

A logisztika minőségi mutatói 14 

Összesen: 36 
 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat 

  

Képzésben meghatározott óraszám: 64 ó  

Témakör óraszám 

Szakmai gyakorlat (gyakorlati helyen 8 munkanap) 64 

Összesen: 64 

 

Megjegyzés: 

a. Az e – learning feladatok foglalkozásonként táblázatban feltüntetve. 

b. Az esti képzésben, az órarendben a tanórák tömbösítve jelenhetnek meg. 

c. Munkahelyi tevékenység (munkavégzés) szakmai gyakorlatnak beszámítható.  

3.9.8. KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

ÁGAZATI KOMPLEX ALAPVIZSGA 

I. Írásbeli vizsga (Ágazati alapvizsga része) 

A vizsgatevékenység megnevezése:  

 

Gazdálkodási tevékenység alapjai  
 

Az írásbeli feladatlap minimum 20, maximum 30 feladatból áll és a következő témakörök ta-

nulási eredményeit méri: gazdasági alapfogalmak, piac és pénz, a vállalkozási formák, az állam 

gazdasági szerepe és feladatai, jogi alapfogalmak, tudatos fogyasztói magatartás, a beszerzés-

hez, a tároláshoz és az értékesítéshez kapcsolódó feladatok.  

 

Az alábbi feladattípusok közül legalább 4 fajta jelenjen meg a feladatlapon:  

 Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.  

 Esettanulmány értelmezése: a megadott szempontok szerint, a feladatlap által meghatá-

rozott, gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolni a kérdésekre.  

 Feleletalkotás: szöveg kiegészítése, a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat 

kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.  

 Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / képeket kell párosítani, 

pl. fogalom és meghatározása.  

 Sorrendbe rendezés: folyamatok, időbeli struktúrák reprodukálása.  
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 Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.  

 Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. A 

hamis állítást javítani kell.  

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 30%  

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

 Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik.  

 Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató 

tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható.  

 A javítás során részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem 

bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban 

közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.  

 

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte.  

II. Gyakorlati vizsga (Ágazati alapvizsga része) 

 

A vizsgatevékenység megnevezése:  

 

Információkezelés és üzleti kultúra  
 

I. vizsgarész: Információkezelés  

Egy, a képző intézmény által összeállított feladatsor megoldása számítógépen internet, szöveg-

szerkesztő és táblázatkezelő programok alkalmazásával, amely a következő két feladatot tartal-

mazza:  
 

1. feladat: A képzőintézmény által megadott szempontsor alapján egy üzleti levél (ajánlatkérés, 

vagy megrendelés, vagy megrendelés visszaigazolása, vagy érdeklődő levél) elkészítése, meg-

írása, megformázása és mentése a vizsgaszervező által megadott mappába és helyre. A vizsgá-

zók a feladatok elvégzéséhez szövegszerkesztő programot használnak, a létrehozott dokumen-

tumba általuk megszerkesztett táblázatot illesztenek.  
 

2. feladat: Hiányos szállítólevél kitöltése előre megadott adatok alapján.  

 

II. vizsgarész: Viselkedéskultúra, kommunikáció  

Az alábbi témakörökhöz kapcsolódó, a képző intézmény által összeállított minimum 4 feladat-

sor közül egy szituációs feladat szóbeli végrehajtása:  

 a vállalkozás adatbázisából hiányzó ügyféladatok bekérése (pl. hiányzó email cím, adó-

szám, telephelycím, stb.) az ügyféltől  
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 telefonos ajánlatkérés új/meglévő üzleti partnerektől (pl. katalógus kérése, árjegyzék 

igénylése, stb.)  

 áruátvételkor tapasztalt eltérések rendezése (pl. mennyiségi vagy minőségi eltérések 

rendezése, késések kezelése, kísérő dokumentumok hiánya, stb.),  

 vevői panaszok kezelése (pl. minőségi hibás termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos 

panaszok rendezése, késedelmes szállításhoz kapcsolódó panaszok kezelése, félreérté-

sek tisztázása, stb.)  

 

A szituációs feladatokban a vizsgázó a vizsgáztatóval végzi a páros munkát. 

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  

I. rész: 45 perc  

II. rész: 15 perc (5 perc felkészülés, 10 perc feladat-végrehajtás)  

 

A gyakorlati vizsga teljes időtartama: 60 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 70 % 

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az ágazati alapvizsga gyakorlati vizsgatevékenységének Információkezelés vizsgarészét a 

vizsgázók számítógépes teremben készítik el vizsgabiztos jelenlétében. Az elkészített feladato-

kat el kell menteni a vizsgaszervező által megadott mappába meghatározott néven.  

A gyakorlati vizsgafeladat befejezése után a vizsgaszervező feladata a számítógépen elkészített 

feladatok nyomtatása és mentése. A mentésnek és/vagy nyomtatásnak a gyakorlati vizsga be-

fejezését követő 60 percen belül meg kell történnie.  

Javasolt értékelési módszerek:  

 1. vizsgarész Gyakorlati munkavégzés.  

 2. vizsgarész Szerepjáték és / vagy helyzetgyakorlat.  

 

Gyakorlati vizsgatevékenység  Értékelés  

1. rész: információkezelés  

 Üzleti levél 40% 

Szállítólevél  20%  

2. rész: viselkedéskultúra,  

kommunikáció 40% 

/Az Ágazati alapvizsgát az oktatási félév végéig szükséges teljesíteni./ 

Képzés kimenete a KKK alapján kerül meghatározásra 

 

 SZAKMAI VIZSGA  

I. Központi interaktív vizsga  

 

A vizsgatevékenység megnevezése:  

Logisztika, szállítmányozás, közlekedés és raktározás elméleti alapjai 
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A vizsgatevékenység leírása:  

Az írásbeli online feladatlap minimum 20, maximum 30 feladatból áll és a következő témakö-

rök tanulási eredményeit méri: Közlekedési alapok, Közlekedés technikája és üzemvitele, Kül-

kereskedelmi és vámismeretek, Általános szállítmányozás, Ágazati szabályozások, Logisztikai 

alapok, Beszerzési logisztika, Készletezési logisztika, Termelési logisztika, Elosztási logisz-

tika, Minőség a logisztikában, Raktározási alapok, Raktárirányítás rendszere, Raktárvezetés 

tantárgyak elméleti témakörei.  

 

Az online feladatlapon az alábbi feladattípusok közül legalább 6 fajtának kell megjelennie:  

 Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.  

 Feleletalkotás: szöveg kiegészítése, a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat 

kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.  

 Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / képeket kell párosítani, 

pl. fogalom és meghatározása.  

 Párosítás: Idegen nyelvű kifejezéseket kell a magyar nyelvű megfelelőjével párosítani  

 Sorrendbe rendezés: folyamatok, időbeli struktúrák reprodukálása.  

 Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.  

 Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy ha-

mis. A hamis állítást javítani kell.  

 Esettanulmány értelmezése: a megadott szempontok szerint, a feladatlap által meghatá-

rozott gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolni a kérdésekre 

(fuvarokmányok, bizonylatok konkrét instrukciók segítségével történő kitöltése.)  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 % 

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartal-

mazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható.  

A javítás során részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bont-

ható. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárás-

tól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló vizsgarészenként a megszerezhető pont-

szám legalább 40 %-át elérte.  

 

II. Projektfeladat  

A vizsgatevékenység megnevezése: 

 Komplex gyakorlati vizsga  

A/vizsgarész: Logisztika és raktározás üzemtani és minőségi mutatói  
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A számítási feladatokat tartalmazó írásbeli feladatlap az alábbi témakörök tanulási eredményeit 

méri: A raktári mutatószámok (raktározás üzemtani – terület és térfogatkihasználás, vevői és 

készletezési mutatói, saját és bérraktárhoz kapcsolódó költségszámítások, beruházási költség-

kalkulációk, leltáreredmény-számítás), valamint a logisztikai teljesítmények mutatószámai, a 

beszerzési logisztika gyakorlata, a készletezési logisztika gyakorlata, a termelési logisztika gya-

korlata, az elosztási logisztika gyakorlata és a logisztika minőségi mutatói témakörök gazdasá-

gossági számításai. A vizsgasorban minimum 8 db maximum 10 db feladatot kell a vizsgázók-

nak megoldaniuk, a raktározás tanulási eredményeihez kapcsolódóan 4-5 db feladat, a logisz-

tika tanulási eredményeihez kapcsolódóan 4-5 db feladat szerepel a vizsgasorban.  

 

B/vizsgarész: Külkereskedelmi ügylet lebonyolításának szállítmányozói feladatai  

A feladatlap egy komplex import vagy export külkereskedelmi ügylet lebonyolításának a meg-

tervezését, megszervezését és a kapcsolódó logisztikai feladatok elvégzését kéri számon. A 

megoldáshoz internetes felületeket, elektronikus díjszabásokat, okmányokat használ. A vizsga-

feladat az alábbi témakörök tanulási eredményeit méri: Külkereskedelmi és vámismeretek, Ál-

talános szállítmányozás, Szállítmányozói feladatok, Közlekedési alapok, Közlekedés földrajz, 

Közlekedés informatika, Közlekedési számítások. A vizsgafeladat megoldásánál a vizsgázó a 

tanult módszerek alapján öt fő folyamathoz kapcsolódó tevékenységet hajt végre a megadott 

adatok szerint.  

1. Import vámeljáráshoz kapcsolódó tevékenységek  

a. Vámtarifaszámot határoz meg a TARIC segítségével  

b. Vámtétel alapján fizetendő vámot és ÁFA összeget számol  

2. Incoterms klauzulát ismertet és paritásos árat határoz meg  

3. Árutovábbításhoz kapcsolódó tevékenységek  

a. Fuvareszközt választ  

b. Rakodási tervet készít  

c. Fuvarlevelet állít ki  

4. Fuvardíjat, fuvarköltséget határoz meg  

a. Közúti, vasúti, légi, vízi árutovábbítás esetében díjszabások segítségével  

b. Közúti árutovábbítás esetében útdíjat, üzemanyagköltséget és egyéb kiegészítő költ-

ségeket számol, menetidő számvetést készít a hatályos jogszabály értelmében, internet 

segítségével  

5. Raktárkezelő szoftver segítségével árukiadást vagy bevételezést végez, szállítólevelet 

készít vagy dolgoz fel, számlát állít ki.  

 

A vizsgafeladatot a vizsgázók számítógépes tanteremben készítik el felügyelő tanár jelenlété-

ben. A megoldásához minden vizsgázó részére a vizsgaszervező által biztosítani kell:  

- a számítógépek vírusmentes állapotát, az operációs rendszer frissített változatát,  

- működő belső hálózatot és központi tároló hely elérését,  

- a megoldáshoz szükséges szoftverek elérhetőségét,  

- megfelelő sebességű internet kapcsolatot,  

- a megoldáshoz szükséges díjszabások, űrlapok, nyomtatványok központi tároló helyen 

történő elérését,  
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- a PDF nyomtatványok számítógépen történő kitöltéséhez szükséges PDF űrlapkitöltő 

szoftvert,  

- legalább egy hálózati nyomtatót.  

 

A vizsga befejezését követően a vizsgaszervező feladata, hogy a vizsgázók munkáját név sze-

rint archiválható formátumban mentse. Az elkészült feladatmegoldásokat kinyomtassa, és min-

den oldalát a lap alján a vizsgázó és a vizsgabizottság egy tagja aláírással hitelesítse. A nyom-

tatásnak és a mentésnek a gyakorlati vizsga befejezését követő 60 percen belül meg kell történ-

nie. A vizsgafeladatok értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató 

alapján történik.  

 

C/vizsgarész: Portfólió elkészítése és bemutatása  

 

Az iskolai tanulmányok alatt és a gyakorlati képzés során elsajátított kompetenciákról és gya-

korlati tevékenységekről, valamint a tanuló saját érdeklődési köréről készült gyűjtemény elké-

szítése és bemutatása.  

 A tanuló az időszakonként összegyűjtött elemeket egységbe szerkeszti, a szaktanár ré-

szére a tanórák keretein belül minden félév zárása előtt 2 héttel bemutatja, és jóváhagyás 

után feltölti a kijelölt online tárhelyre.  

 A vizsgázónak az elkészült portfóliót legkésőbb a szakmai záróvizsga megkezdése előtti 

30. napig kell bemutatnia és a kijelölt tárhelyen elhelyeznie.  

 A szaktanár előzetesen értékeli a feltöltött portfólió összeállításának teljességét, igényes-

ségét, tartalmát, a tanuló fejlődését.  

A képzés során legalább nyolc portfólió elem és a szakmai gyakorlat bemutatása elvárt 

 

Javasolt portfólió elemek:  

– Az összefüggő szakmai gyakorlati tevékenységről a tanuló által készített beszámoló bemu-

tatása. 
 

– A gyakorlat helyszínén kapott egyéni feladat-megoldások bemutatása.  
 

– A szakmai gyakorlat alatt készült feljegyzések, a gyakorlat helyszínén megismert nyilván-

tartások, dokumentumok bemutatása. 
  

– Külföldi szakmai gyakorlatról készült élménybeszámoló, és a gyakorlati tapasztalatok be-

mutatása magyar/idegen nyelven. 

– Szakmai rendezvényen, szakmai versenyen való részvétel bemutatása, üzemlátogatás, ta-

nulmányi kirándulás, sikeres dolgozat bemutatása. Iskolán kívüli eseményekről, sport, 

hobbi, egyéb saját érdeklődési körről szóló szöveges dokumentumok, képek, filmek; élet-

pálya elképzelésekről, tervekről szóló bemutató 

– Egy-egy szakmai tárgy önálló projektfeladatainak, produktumainak bemutatása,  
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– Gyakorlati feladatmegoldás (esettanulmányhoz kapcsolódó elektronikus bizonylatok kitöl-

tése)  
 

– Önálló kutatómunka, témafeldolgozás bemutatása. 

– Vállalt kiselőadások  
 

– Ügyviteli szoftverek ismeretének bemutatása  
 

– IKT kompetenciák bemutatása  
 

– Szakmai gyakorlaton végzett feladatok bemutatása, munkanapló, speciális ismeretek elsa-

játítása. 

– Szakmai fejlődés értékelése, önreflexiók, amikre büszke. 

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  

A/vizsgarész: 120 perc  

B/vizsgarész: 120 perc  

C/vizsgarész: A portfólió elkészítésére a 12-13. évfolyam tanulmányi időszaka áll rendel-

kezésre. Bemutatására prezentáció (ppt.) formájában a vizsganapon 15 perc.  

 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:  

A/vizsgarész: 25 %  

B/vizsgarész: 25 %  

C/ vizsgarész: 30 % (20% portfólió; 10% prezentáció)  

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai 

A/vizsgarész:  

A vizsgafeladatok értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató alap-

ján történik. A vizsgarész akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 40%-át elérte.  

 

B/vizsgarész:  

A vizsgafeladatok értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató alap-

ján történik. A vizsgarész akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 40%-át elérte.  

 

C/vizsgarész:  

A vizsgázónak az elkészült portfóliót legkésőbb a szakmai záróvizsga megkezdése előtti 30. 

napig kell bemutatnia és a kijelölt tárhelyen elhelyeznie. A hitelesítő szaktanár előzetesen érté-

keli a feltöltött portfólió összeállításának teljességét, igényességét, tartalmát, a tanuló fejlődé-

sét. A tartalmi rész súlya a portfólió értékelésén belül 70%, a bemutatás súlya a portfólió érté-

kelésén belül 30%, időkeret 15 perc. A tanuló a kijelölt szóbeli vizsganap előtt a portfóliójából 

egy prezentációt (ppt) készít, amelyet a vizsganapon mutat be. A vizsgabizottság mindhárom 

vizsgarésszel és a prezentációval kapcsolatban szakmai beszélgetést folytat a vizsgázókkal.  

 

A bemutató értékelési szempontjai: 
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- hány dokumentumot és milyen mélységben elemez,  

- a dokumentumok összerendezése: célnak való megfelelés, logikusság, áttekinthetőség, vál-

tozatosság,  

- a kiválasztott dokumentumok minősége: tartalmi kidolgozottsága, alapossága, szakmai hi-

telessége, pontossága  

- az esszében adott összegzés áttekinthetősége, világos szerkezete, érthetősége, logikus fel-

építése  

- a szakmai nyelv használata, előadásmód, határozottság és időgazdálkodás.  

 

A vizsgarész akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-

át elérte.  

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: ---  

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:  

 Ágazati alapvizsga: 15%,  

 Szakmai vizsga: 85 %  

A vizsgázónak az elkészült portfóliót legkésőbb a szakmai záróvizsga megkezdése előtti 30. 

napig kell bemutatnia és a kijelölt tárhelyen elhelyeznie. 
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3.10. TECHNIKUMI KÉPZÉS 2020 PROGRAMTANTERV SZE-

RINT – PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző esti képzés (5 0411 09 01) 

3.10.1. A SZAKMA ALAPADATAI 

Az ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment  

A szakma megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző  

A szakma azonosító száma: 5 0411 09 01  

A szakma szakmairányai: —  

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

Ágazati alapoktatás megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment ágazati alapoktatás  

Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

 

3.10.2. A SZAKMA LEÍRÁSA 

 A pénzügyi és számviteli tudása alkalmassá teszi, hogy aktív és meghatározó tagja legyen a 

gazdálkodó szervezet pénzügyi menedzsmentjének. Kompetenciái birtokában kulcsszerepet 

játszik a pénzügyi és számviteli (rész) feladatok elvégzésében, ellenőrzésében.  

Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és adatbázisok 

segítségével az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügy-

intézői feladatokat végez, adóbevallást készít. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adó- és járulék-

fizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Szóban és írásban 

a kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatójával. A szabályoknak megfelelően in-

tézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki- és befizetéseket, valamint az 

utalásokat. Nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, meg-

rendeléseket és szerződéseket. Egyezteti a bejövő és kimentő számlákat. A pénz és hitelműve-

letekkel kapcsolatos ügyintézést végez. Összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához szüksé-

ges adatokat és információkat, amelyre alapozva statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket 

készít. Szakmai irányítással befektetési döntések, vállalkozásfinanszírozási feladatok admi-

nisztratív teendőit végrehajtja. Kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi szolgáltatások alkalma-

zásának. Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biz-

tonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére. 

 

3.10.3. A SZAKKÉPZÉS JOGI HÁTTERE 

 A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény 

 A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 
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 A 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet  

 A 2020. évi LVIII. törvény 

 A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 5/2020.(I.31.) 

Kormányrendelet 

  

3.10.4. A SZAKKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS FELTÉTELEI 

Iskolai előképzettség:  

 alapfokú iskolai végzettség  

Alkalmassági követelmények 

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  

 nem szükséges  

Pályaalkalmassági vizsgálat:  

 nem szükséges 

 

3.10.5. A SZAKKÉPZÉS – VIZSGAFELKÉSZÍTÉS FOLYAMATA 

A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

 

 A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza-

badon felhasználható időkeretet (szabad sáv).  

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.  

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 évfolya-

monkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig aján-

lás.  

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tantár-

gyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. A szakirányú oktatásban a 

tantárgyakra meghatározott időkeret és a tartalom, kötelező érvényű a témakörökre kialakított 

óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfolyamonkénti megoszlása és sor-

rendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig ajánlás. 

A szakképzés alapja az érettségi vizsgára épülő két évfolyamos szakmai felkészítés, ezért a PTT 

1/13 és 2/14 évfolyamos képzés az irányadó, amelyhez a technikum heti óraterv minta alapján 

a képzőhely határozza meg a foglalkozási óraszámot. 
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Az FKtv. 53 § (4) alapján a felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakmai oktatásban, nap-

pali két évfolyamos képzés óraszámait (szabadsáv felhasználással) az alábbiak szerint módo-

sítható: 

 a szakmai oktatás időtartama, legfeljebb a negyedére csökkenthető 

 az óraszám legfeljebb a nappali rendszerű szakmai oktatás óraszámának negyven szá-

zalékáig csökkenthető 

AZ ÁGAZATI ALAPOKTATÁS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEINEK LEÍRÁSA 

Tudatosan használja a gazdasági élettel kapcsolatos alapfogalmakat, felismeri a gazdasági élet 

szereplőit, azok kapcsolatrendszerét. Megadott szempontok alapján meghatározza a családi 

háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, megtervezik a háztartás pénzgazdálkodását. Maga-

biztosan tesz különbséget a vállalkozás belső és külső érintettjei és azok érdekeltségi rendszere 

között. Értelmezi a munkavállalók kapcsolatát a vállalkozással, feltárja a munkaviszony létesí-

tésének fontosabb elemeit, azonosítja a munkaszerződés formai és tartalmi elemeit. Összeha-

sonlítja a vállalkozási formákat, vállalkozások alapítását, működését, megszűnését. Megadott 

szempontok alapján képes kiválasztani a legmegfelelőbb vállalkozási formát. Megfogalmazza 

az egyéni vállalkozás alapításának feltételeit, az alapítás módját. Meghatározza a vállalkozások 

gazdasági feladatait, elkészít alapvető gazdasági számításokat és értelmezi a kapott eredménye-

ket. Ismeri a leltár készítésének folyamatát, szabályait, a leltározás során alkalmazandó bizony-

latokat és azok használatát. Értelmezi a különböző adózási alapfogalmakat, érti az alapvető 

adónemek lényegét.  

Használja a vállalkozás működéséhez szükséges ügyfélkapu szolgáltatásokat. Bekapcsolódik 

online ügyintézés folyamatába. Használja a felhőszolgáltatások által biztosított lehetőségeket, 

létrehoz, módosít dokumentumokat. Adott szituációnak megfelelően tudatosan alkalmazza a 

viselkedéskultúra elvárásainak megfelelő kapcsolattartási szabályokat. Kezeli a vállalkozás 

adatait, rögzíti, tárolja azokat az előírásoknak megfelelően. Megbízható adatforrásokat használ. 

Szakmai útmutatásnak megfelelően elkészíti a hivatalos dokumentumokat. 

 

3.10.6.  A KÉPZÉS ÓRASZÁMAI 

 

 
Évfolyam 

 

 
 Heti óraszám 

 

 
  Összóraszám 

 

 

 

 
Évfolyam összes óraszáma 30,5 945,5 
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Munkavállalói ismeretek 0,5 15,5 

Álláskeresés  3 

Munkajogi alapismeretek  5,5 

Munkaviszony létesítése  4 

Munkanélküliség  3 
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Munkavállalói idegen nyelv 1 31 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  3 

Önéletrajz és motivációs levél  12 

„Small talk” – általános társalgás  6 

Állásinterjú  10 
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Gazdasági és jogi alapismeretek 1,5 46,5 

Gazdasági alapfogalmak  5 

A háztartások gazdálkodása  4 

Fogyasztói magatartás  4 

A vállalat termelői magatartása  4 

Az állam gazdasági szerepe, feladatai  4 

A nemzetgazdaság ágazati rendszere  5 

Nemzetközi gazdaság kapcsolatok  4 

Marketing alapfogalmak  5 

Jogi alapismeretek  4 

Tulajdonjog  4 

 Kötelmi jog  3,5 
 

Vállalkozások működtetésének alapismeretei 
1,5 46,5 

A vállalkozások gazdálkodása  9 

A gazdálkodási folyamatok eredménye  9 

Statisztikai alapismeretek  9,5 

Banki alapismeretek  9 

Könyvvezetési alapok  10 
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Kommunikáció 0,5 15,5 

Kapcsolatok a mindennapokban  3,5 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  4 

Kommunikációs folyamat  4 

Ön- és társismeret fejlesztése  3 

 
Digitális alkalmazások 2,5 77,5 

Munkavédelmi ismeretek  1 

Tízujjas, vakon gépelés  30 

Levelezés és iratkezelés  14 

Digitális alkalmazások  32,5 
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Gazdálkodási ismeretek 2 62 

A vállalkozások gazdasági feladatai  11 

Gazdálkodás a befektetett eszközökkel  11 

Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer  11 

Munkaerő és bérgazdálkodás  11 

A vállalkozás vezetése, szervezete és stra- tégiája 
 9 

A vállalkozások válsága  9 

 
Gazdasági számítások 1 31 

Pénzügyi számítások        17 

Statisztikai számítások  14 
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Pénzügy 5 155 

A pénzügyi intézményrendszer  12 
 

Bankügyletek  12 

A pénz időértéke  12 

A pénzforgalom  12 
 

A pénzkezelés bizonylatai  12 

A vállalkozások finanszírozása  12 

A vállalkozások pénzügyi teljesítményé- nek mérése 
 12 

Nemzetközi pénzügyek  14 

Pénzügyi piacok és termékeik  14 

Befektetések értékelése  14 

Biztosítási alapismertek  14 

Komplex pénzügyi feladatok  15 

 
Irodai szoftverek alkalmazása 1,5 46,5 

 

Irodai szoftverek szakmai alkalmazása  46,5 

 
Adózás 2 62 

Az államháztartás rendszere  1 

Az adózás rendje, az adóigazgatási rend- tartás 
 6 

Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok 
 14 

Az egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái 
 8 

Társaságok jövedelemadózása  10 

Általános forgalmi adó  13 

Helyi adók  5 

Gépjárműadó és cégautóadó  5 

 
Elektronikus bevallás 2 62 

A gyakorlat előkészítése  2 

Az elektronikus bevallás gyakorlata  58 

A bevallások ellenőrzése  2 
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Számvitel 

 
5,5 

 

170,5 

A számviteli törvény és az éves beszá- moló 

 
6 

A számlakeret, könyvelési tételek szer- kesztése 

 
31,5 

Tárgyi eszközökkel és immateriális javak- kal kapcsolatos el-

számolás  
32 

Vásárolt készletek elszámolása 

 

27 

Jövedelemelszámolás 

 

12 

Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolá- sok 

 
8 

Költségekkel kapcsolatos elszámolások 

 

8 
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Saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások és ered-

ménymegállapítás  
7 

Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsola- tos elszámolások 

 
7 

A zárás, az éves beszámoló 

 

32 

 
Számviteli esettanulmányok 

 
2 

 

62 

Számviteli bizonylatok 

 

2 

Könyvelési tétel szerkesztése 

 

2 
 

A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok 
 

13 

Tárgyi eszközök nyilvántartása 

 

13 

Vásárolt készletek bizonylatai 

 

12 

Jövedelemelszámolás bizonylata 

 

10 

Komplex számviteli esettanulmányok 

 

10 

 
Számítógépes könyvelés 

 
2 

 

62 

Szoftverjog és etika, adatvédelem 

 

1 

A könyvelési programokkal kapcsolatos követelmények 

 
1 

 

Főkönyvi és folyószámla-könyvelési rend- szer 

 
24 

 

Tárgyieszköz-nyilvántartó program 

 
10 

 

Készletnyilvántartó program 

 
10 

 

Bérelszámoló program alkalmazása 

 
8 

 

Integrált vállalati rendszerek 

 
8 

Az FKtv. 53 § (4) alapján a felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakmai oktatásban, nap-

pali két évfolyamos képzés óraszámait (szabadsáv felhasználással) az alábbiak szerint módo-

sítható: 

 a szakmai oktatás időtartama, legfeljebb a negyedére csökkenthető 

 az óraszám legfeljebb a nappali rendszerű szakmai oktatás óraszámának negyven szá-

zalékáig csökkenthető 

 az irányadó az óraszámok tekintetében a technikumi óraterv mintában feltüntetett 2093 

óra, amely 40% alá nem csökkenthető 

 a felnőttképzési szerződés megkötésekor bemutatott, végzettségeket igazoló okmány 

alakján a képzőhely órabeszámítást végezhet 

 a képzőhely e-learning formában („home work”) informatikai háttérrel végzett feladat-

kidolgozás alapján, órabeszámítást határozhat meg 
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3.10.7. TANTÁRGYI TARTALOM 

1. MUNKAVÁLLALÓI ISMERETEK TANTÁRGY  15,5 ÓRA 
 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a mun-

kavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

Témakörök 

 

Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac isme-

rete, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) is-

merete Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kap-

csolatok, kapcsolati hálózat fontossága 

 

Munkajogi alapismeretek 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, köz-

alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói mun-

kaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, ön-

kéntes munka 

 

Munkaviszony létesítése 

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) 

 

Munkanélküliség 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel Az 

álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, kép-

zések, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) Európai Foglalkoztatási 

Szolgálat (EURES) 

 

2. MUNKAVÁLLALÓI IDEGEN NYELV TANTÁRGY  31 ÓRA 
 

A tantárgy tanításának fő célja 
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A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirde-

tésre jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják 

valósí- tani 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 megfogal-

mazni, meg- értsék 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, elképze-

léseikről, jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Ren-

delkezzenek 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, vala-

mint a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja 

és a munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

 

Témakörök 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szó-

kincset idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonsá-

gok, szakmai gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja is-

merni, hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az állás-

hirdetés követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyako-

rolja 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). 

 

Önéletrajz és motivációs levél 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, 

tipikus szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő he-

lyességgel és igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai köve-

telményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában 

használt gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcs-

fontosságú kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján be-

gyakorolja, hogyan lehet az adott hirdetéshez igazítani levelének tartalmát. 
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„Small talk” – általános társalgás 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Se-

gíti a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a 

kínos csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntar-

tásában 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 (odaju-

tás, 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 tanuló-

nak fontos a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. 

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkész-

ség), de a témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során 

receptív készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 

 

Állásinterjú 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommuniká-

ciót folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajá-

títja azt a szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehe-

tőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdése-

ket 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 ér-

telmezze. A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszéd-

készség), de a témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a re-

ceptív készségek is fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták 

szövegének olvasása során az olvasott szövegértés is fejleszthető. 

 

3. GAZDASÁGI ÉS JOGI ALAPISMERETEK TANTÁRGY  46,5 ÓRA 
 

A tantárgy tanításának fő célja 

Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, javak, 

gaz- dasági 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 pénzgazdálkodá-

sát. Példákon keresztül mutassák be a háztartás bevételeinek és kiadásainak szerkezetét. 

Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülön-

böztetni 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 for-

galmi 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. 



  579/614. oldal  

Ismerjék a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alapvető formáit. Értsék a nemzetgazdaság ága-

zati rendszerét és teljesítménykategóriáit. 

 

Témakörök 

 
Gazdasági alapfogalmak 

– A szükséglet és a javak fogalma, főbb csoportjai és kapcsolatai, a gazdasági körfor-

gás, 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 

– 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 

 
Fogyasztói magatartás 

– A fogyasztói döntést befolyásoló tényezők  

– Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

– A fogyasztók alapvető jogai 

– Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

– Fogyasztóvédelmi szervezetek, fogyasztóvédelmi rendelkezések, fogyasztói jogok gya-

korlása 

– Fenntartható fejlődés, fenntartható fogyasztás 

 
A vállalat termelői magatartása 

– Háztartás és vállalat.  

– Vállalat és vállalkozás.  

– A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, cél- rendszere, 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 

 
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 ki-

adása Az adózási alapfogalmak 

– Kiemelt adónemek (személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó) csak a megértés 

szintjén 
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A nemzetgazdaság ágazati rendszere  

– Nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere 

– A nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és mérésük, az egyes SNA mutatószámok 

közötti kapcsolatok 

– A nemzetgazdaság teljesítménykategóriák nominál- és reálértéke 

– A gazdasági növekedés és tényezői  

– A gazdasági egyensúly és egyensúlytalanság  

– Az infláció fogalma és fajtái 

– A munkaerőpiac működése.  

– A munkanélküliség fogalma és fajt 

 
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 

 
Marketing-alapfogalmak  

– A marketing szerepe a vállalkozásban Marketingstratégia 

– Marketingmix és elemei 

 
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, 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 szerződésekre vonatkozó közös szabályok: szerződéskötés  

– A szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése 

– A szerződés teljesítése, a szerződés megszegése 

– A szerződés megerősítése (foglalók, kötbér, jogvesztés kikötése, jótállás), biztosí-

tékadás (kezesség, óvadék, zálogjog). 

– A szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, 

szállítás, fuvarozás 

 

4. A VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDTETÉSÉNEK ALAPISMERETEI TANTÁRGY   

 46,6 ÓRA 
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A tantárgy tanításának fő célja 

Tudatosítsa, hogy a vállalkozások piaci viszonyok között tevékenykednek, a javak előállí-

tását 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 megva-

lósításuk módjai iránt, eligazodjon a pénzügy intézményrendszerében, ismerje az alapvető 

szolgáltatásait, a leltározás folyamatát és helyét az gazdasági elszámolás rendszerében. 

 

Témakörök 

 
A vállalkozások gazdálkodása  

– A gazdálkodási folyamat elemei 

– Beszerzési folyamat  

– Termelési folyamat  

– Értékesítési folyamat 

– A gazdálkodási folyamathoz kapcsolható dokumentumok, bizonylatok megismerése, 

kezelése 

 
A gazdálkodási folyamatok eredménye 

– Költség, kiadás, bevétel, profit fogalma, a számviteli profit, gazdasági profit és a 

normál profit összefüggései 

– A vállalkozás gazdálkodásának eredménye, a nyereségre ható té-

nyezők  

– Az árak szerepe a gazdasági döntésekben 

 
Statisztikai alapfogalmak  

– A statisztika fogalma, ágai 

– A statisztikai sokaság fogalma, fajtái, jel-

lemzői  

– A statisztikai ismérv és fajtái 

– Az információk forrásai, az információszerzés eszközei A statisztikai sor fogalma, faj-

tái, 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 

– Indexek és alkalmazásuk Indexszámítás 

 
Banki alapismeretek 

– A pénz fogalma és fajtái, a pénz funkciói (értékmérő, forgalmi eszköz, fizetési esz-

köz, kincsgyűjtés, felhalmozás, vagyontartás) 
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– A pénz kialakulása: árupénz, pénzhelyettesítők, a mai pénz 
 
 

5. KOMMUNIKÁCIÓ TANTÁRGY 15,5 ÓRA 
 

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 konf-

liktusok elkerülésére vagy helyes kezelésére, a családi, baráti és későbbi munkakapcsola-

tok helyes alakítására. 
 

Témakörök 
 

Kapcsolatok a mindennapokban 

– A viselkedéskultúra alapjai, illem, etikett, protokoll értelmezése 

– A köszönés, megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, társalgás, vita, konfliktusmeg-

oldás fogalmainak bemutatása és gyakorlati alkalmazása, elmélyítése a kulturált 

viselkedésben 

– A mindennapi, a hivatali és az alkalmi öltözködés megismerése Gasztronómiai 

alapismeretek, alapelvárások megismerése 

 

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, telefon-

használat, dohányzás, ajándékozás) és gyakorlati alkalmazási lehetőségük, le-

hetőleg életközeli helyzetekben 
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Kommunikációs folyamat  

– A kommunikáció alapfogalmai 

– A verbális jelek, a nem verbális jelek, a kommunikációs kapcsolatok, az írásbeli 

és szóbeli kommunikáció fajtái 
– A kommunikációs zavarok, a kommunikációs technikák gyakorlása 

 

Ön-és társismeret fejlesztése 

– Önelemzés, önkifejezés, érzések, érzelmek, gondolatok kifejezése  

– A kommunikációs stílusok használata 

– A hatékony, sikeres kommunikáció akadályai, konfliktuskezelés 

 

6. DIGITÁLIS ALKALMAZÁSOK TANTÁRGY 77,5 ÓRA 
 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók magabiztosan használják a digitális eszközöket, a számítógép billentyűzetét, legye-

nek 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 meg- 

fogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára. Alkalmazzák a tízujjas, vakon gépe-

lésen alapuló helyes írástechnikát. Képesek legyenek szakmai szöveg másolására, a szöveg-

szerkesztővel történő adatbevitelre, a táblázatkezelő használatára, önállóan egyszerű hivatalos 

levél elkészítésére. 

Ismerjék az online kommunikációt biztosító szolgáltatásokat.  

 
 

Témakörök 

 

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 

 

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 

 

Levelezés és iratkezelés  

– A levél fajtái, formai ismérvei 

– A hivatalos levelek fogalmazásának tartalmi szempontjai  
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– 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.) Mun-

kaviszonnyal kapcsolatos levelek (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés stb.) Az alkal-

mazott irodatechnikai eszközök használata 

– Az ügyiratkezelés alapfogalmai Az irattározás kellékei, eszközei 

– Az iratkezelés gyakorlata (postabontás, érkeztetés, iktatás stb.) 

 

Digitális alkalmazások 

– A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek írásá-

nak adott időszakban érvényes szabályai szerint 

– Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg igazí-

tása, 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 üze-

netküldés, 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 
 
 

7. GAZDÁLKODÁSI ISMERETEK TANTÁRGY 62 ÓRA 
 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók megismerik a vállalati gazdálkodás területeit, a vállalati vezetés és tervezés sze-

repét, 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 kidolgozá-

sára. 

 

Témakörök 

 

A vállalkozások gazdasági feladatai  

– A termelés és a szolgáltatás tartalma 

– A termelés jellemzői 

– A szolgáltatások jellemzése 

– A termelés és szolgáltatás megvalósítása  

– A minőségbiztosítás szerepe 
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– A vállalkozások gazdasági feladatai (számviteli, pénzügyi, adózási, ügyviteli felada-

tok és köztük lévő összefüggések) 

 

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 

 

Készletgazdálkodás, 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 

– A forgóeszközök fogalma, főbb csoportjai (vásárolt és saját termelésű készletek)  

– A készletgazdálkodás, struktúra kialakítása, készletnormák, anyagnormák 

– A teljes forgóeszköz állománnyal való gazdálkodás (optimális összetétel, hatékony-

ság, igényesség, forgási sebesség) 

 

Munkaerő és bérgazdálkodás  

– A munkaerő és bérgazdálkodás feladatai 

– A vállalkozás munkaerő-szükségletének biztosítása (szükséglet meghatározása, biz-

tosítása, hatékony foglalkoztatás) 

– Munkajogi alapismeretek, (munkaviszony, munkaviszony létesítése, megszűnése, 

meg- szüntetése, 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 

 

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 

 

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) 

– Gazdaságpolitika, pénzügypolitika (fogalma, eszközei)  

– A pénzügyek, pénzügyi viszonyok 

– A pénzügyi rendszer feladatai, jellegzetes intézményei  
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– 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 

 
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 

– A mérleg fogalma, jellemzői 

– A mérlegfőcsoportok, mérlegtételek tartalma, definíciója  

– Az eredménykimutatás fogalma 

– 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 

 

8. GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK TANTÁRGY 31 ÓRA 
 

A tantárgy tanításának fő célja 

Fejlessze a tanulók gazdasági-pénzügyi kompetenciáit, logikai készségeit. Megalapozza, tá-

mogassa 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. 

 

Témakörök 

 

Pénzügyi számítások  

– Egyszerű kamatozás 

– Kamatos kamatozás 

– Vegyes kamatozású konstrukció alkalmazása  

– Törlesztő tervek típusai 

– Kölcsöntörlesztés, hiteldíj 
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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 

 
 

9. PÉNZÜGY TANTÁRGY   155 ÓRA 
 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló érdeklődjön a mindenkori gazdaságpolitikai és pénzügypolitikai célok és meg-

valósításuk módjai iránt, eligazodjon a pénzügy intézményrendszerében és ismerje az alap-

vető pénz- ügyi 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 megis-

merje a nemzetközi elszámolási eszközök árfolyam-alakulásának hatását a gazdasági szfé-

rára. A tanuló megértse és a mindennapi életben alkalmazni is tudja, hogy a pénznek idő-

értéke van a különböző időpontokban esedékes pénzáramok tekintetében, akár a betét-

gyűjtéshez, akár a hitelfelvételhez kapcsolódóan. Legyen képes a tanuló egyszerű be-

fektetési, értékpapírárfolyam- és hozamszámításon keresztül dönteni a beruházás megva-

lósításáról, a vásárlási-eladási szándékról. 

 

Témakörök 

 

A pénzügyi intézményrendszer 

– A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer felépí-

tése  

– 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 (biztosí-

tók, nyugdíjpénztárak)  

– Magyar Bankszövetség, OBA, BEVA 

– Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások 

Bankügyletek 

– Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, hitelfelvétel a 

jegybanktól és más banktól) 

– Aktív bankügyletek, a hitelezés folyamata (hitelek típusai, lízingügylet, fakto-

rálás, for- fetírozás). A hitelezési eljárás menete 

– Hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi biztosíték és személyi bizto-

síték Semleges bankműveletek 

A pénz időértéke 
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– Javasolt a témakört csoportbontásban feldolgozni.  

– A pénz időértékének fogalma, jelentősége 

– A jelen- és a jövőérték-számítás időtényező-táblázatok alkalmazásával Az egy-

szerű és a kamatos kamatszámítása 

– Diszkontálás 

– A bank passzív bankműveletei, megtakarítási számlák, befektetési számítások 

– A bank aktív bankműveletei, a hitelezés folyamata, hiteltörlesztési módok számí-

tása 

 

A pénzforgalom 

 A pénzforgalom általános szabályai.  

 Banki titoktartási szabályok  

 A fizetési számlák fajtái 

 Fizetési módok: 

• fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, okmányos meghite-

lezés (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 el-

számolása  

 A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök 

 

A pénzkezelés bizonylatai 

– Javasolt a témakört számítógépteremben, csoportbontásban feldolgozni. Bankválasz-

tási 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 

 

A vállalkozások finanszírozása  

– A finanszírozás fogalma, jellemzői 

– A finanszírozás formái: belső és külső finanszírozás Finanszírozási stratégiák, az illesz-

kedési elv 

– A beruházások finanszírozási forrásai 
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• belső forrásból történő finanszírozás 

• külső forrásból történő finanszírozás 

• lízingfinanszírozás jellemzői, a lízing típusai 

• projekttámogatások: kis- és középvállalkozások gazdaságfejlesztést szol-

gáló támogatásai 

– 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 al-

kalmazásával) 

– 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 

 

A vállalkozások pénzügyi teljesítményének mérése  

– A teljesítménymutatókból nyerhető információk 

– Elemzés állományi és folyamatszemléletben 

– 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 

 

Nemzetközi pénzügyek 

– A nemzetközi fizetések általános szabályai  

– A nemzetközi elszámolások eszközei 

– A valuta, a devizaárfolyama, az árfolyamok jegyzése 

– A valuta- és a devizaműveletekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok  

– A valuta-, a devizaárfolyamokhoz kapcsolódó számítások 

– A nemzetközi fizetések általános szabályai 

– Fizetési módok a nemzetközi kereskedelemben (devizaátutalás, okmányos inkasszó, 

akkreditív) 

– A nemzetközi pénzügyi intézmények és feladataik 
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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 

– A tőke- és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek 

 

Befektetések értékelése 

– Befektetési döntések típusai 

– A beruházások pénzáramai, típusai (kezdő pénzáram, működési pénzáram és végső 

pénz- áram) és tartalmuk 

– Tőkebefektetési számítások: a beruházások gazdaságossági számításai – statikus és 

dinamikus számítások 

– A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási 

pénz- eszközök 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 árfolyamá-

nak) 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 árfolyamá-

nak (elméleti árfolyamának) becslése, összevetése a piaci árfolyammal, valamint a 

vásárlási-eladási szándék megállapítása 

– A részvények várható hozamának számítása  

– Tőzsdei ügyletek értékelése 

 

Biztosítási alapismertek  

– Alapfogalmak 

– A biztosítás szerepe, jelentősége, módszere 

– A biztosítási ágazatok rendszerei, biztosítási formák  

– Biztosítási szerződés és biztosítási díj 

– Biztosítási esemény bekövetkezése, kárrendezés 

 

Komplex pénzügyi feladatok 

– Komplex pénzügyi feladatok online megoldása 
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10. IRODAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSA TANTÁRGY  46,5 ÓRA 
 

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. 

 

Témakörök 

 

Irodai szoftverek szakmai alkalmazása 

 Táblázatkezelőben végzett feladatok: 

– statisztikai (táblák, számítások, diagrammok) 

– pénzügyi (kamatszámítás, jelenérték, jövőérték táblák) 

– vállalkozásfinanszírozási  (hiteltörlesztés,  pénzforgalmi  terv,  mutatók,  di-

agrammok) 

– számviteli (écs. számítás, készletérték számítás, önköltség kalkuláció) 

– adózási (áfa bevallás, bérkalkuláció) 

Szövegszerkesztő szakmai használata (kimutatás készítés, körlevél stb.) 

 

11. ADÓZÁS TANTÁRGY 62 ÓRA 
 

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 köztehervi-

selés szükségességére. A tanulóknak egyszerűbb adózási feladatok megoldásában jártas-

ságot kell szerezniük, ki kell számolniuk az egyes adónemek kapcsán a fizetendő adóelő-

legeket, valamint írásban elkészíteni az éves bevallásokat. 

 

Témakörök 

 

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 

 

Az adózás rendje, az adóigazgatási rendtartás  

– Az adókötelezettség szabályai 

– Az adómegállapítási módok 

– A bevallás, adófizetés és adóelőleg-fizetés szabályai  
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– 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 

 

Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok 

– Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok a személyi 

jövedelemadó törvény alapján (az adó megállapítása, adónyilatkozat, egyszerűsített be-

vallás, adófizetés) 

– Az adóköteles és az adómentes bevételek, az adóköteles bevételek legfőbb jellemzői 

– A bevételek jövedelemtartalmának megállapítása: az összevonásra kerülő jövedelmek 

(ki- emelten 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 meg-

állapítása gyakorlófeladatokon keresztül 

– 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, eset-

tanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 

 

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 álta-

luk kiváltott adók  

Egyszerűbb feladatok megoldása a vállalkozói személyi jövedelemadó, és a kisadózó vállal-

kozások tételes adója körében, esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 
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Társaságok jövedelemadózása 

 A társasági adó alanyai, az adófizetési kötele-

zettség 

 A társasági adóalap meghatározása, az adózás előtti eredmény, az adóalap és a jö-

vede- lem(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 adókedvezmé-

nyek 

 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 ered-

mény megállapítása területén a legjellemzőbb adóalap-korrekciós tételek alapján, kata adó-

alany fizetési kötelezettségének meghatározása 

 

Általános forgalmi adó  

– 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 ál-

talános 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 megosztá-

sára vonatkozóan, az adó alóli mentességek és az adómértékek több kulcsára tekintet-

tel 

– Speciális elszámolási módok (fordított áfa, pénzforgalmi elszámolás) 

 



  594/614. oldal  

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 

 

Gépjárműadó és cégautóadó  

– A gépjárműadó 

– A belföldi gépjárművek adójának alanya és az adókötelezettség keletkezése, mentes-

ség 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 
 

12. ELEKTRONIKUS BEVALLÁS TANTÁRGY 62 ÓRA 
 

A tantárgy tanításának fő célja 

Kialakítja a tanulókban az egyes kiemelt adónemek, valamint az adatszolgáltatások elekt-

ronikus 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. Alkal-

massá váljanak a hibás bevallásban a hiba megkeresésére és kijavítására. Ismerjék a be-

vallások gyakoriságát, határidejét, szerkezetét. 

 

Témakörök 

 

A gyakorlat előkészítése  

– A munka előkészítésének menete: Tájékozódás a NAV honlapján 

– Keretprogram letöltése, a kiválasztott nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk le-

töltése  

– A számítógépen a nyomtatványkitöltő rendszerben a kiválasztott bevallás meg-

nyitása A törzsadatok kitöltése 

 

Az elektronikus bevallás gyakorlata  

– Az elkészítendő bevallások fajtái: 
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– A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló be-

jelentő és változásbejelentő adatlap (T1041) 

– Bejelentő és változásbejelentő elektronikus adatlap az egyszerűsített foglalkozta-

tásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét köve-

tően létesített egy- szerűsített 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 kötelezettsé-

geiről (58-as) be- vallás 

– Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez (17-es be-

vallás)  

– Bevallás a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési 

hozzájárulás, a szociális hozzájárulási adóról, mindezek helyesbítéséről, önellen-

őrzéséről (évszám- SZJA) 

– Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es beval-

lás) 

– A munkáltató, kifizető összesített igazolása a személyi jövedelemadó bevallás-

hoz (M30- as 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 levo-

násáról a munka- viszony 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 

 

13. SZÁMVITEL TANTÁRGY 170,5 ÓRA 
 

A tantárgy tanításának fő célja 

Ismerje meg a vállalkozás vagyonát, a vállalkozások beszámolási kötelezettségét, a szám-

vitel jogi szabályozását. Alkalmazza az analitikus és szintetikus könyvelés módszereit. Bi-

zonylatok alapján tudja könyvelni a vállalkozásoknál jellemzően előforduló gazdasági ese-

ményekkel kapcsolatos tételeket. 

Témakörök 

 

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 
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– A könyvvitel fogalma, feladatai 

– A vállalkozás eszközei, az eszközök csoportosítása  

– A források és csoportosításuk 

– A mérleg fogalma, fajtái (A típusú mérleg), mérlegkészítés (egyszerűsített éves beszá-

moló mérlege) 

– A bizonylatok fogalma, csoportosítása, tartalmi és formai kellékei, a bizonylati elv, a 

bizonylati fegyelem, a bizonylatok útja, a bizonylatok javítása 

 

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 

 

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, érté-

kesítés, térítés nélküli átadás, átvétel, lízingbe vett eszköz bevitele és átvétele, hiány, 

káresemény, értékhelyesbítés) 

– Az immateriális javak és fajtái, állomány és értékváltozások, analitikus nyilvántartá-

suk  

– 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 

 

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 folya-

matos 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 
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– Az anyagértékesítés, a káresemény és gazdasági társaságba bevitt anyagokkal kapcso-

latos gazdasági események könyvelése 

– A leltározás feladatai, a leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés szá-

mítása és könyvelése 

– Az áruk fogalma, csoportosításuk, az áruk analitikus nyilvántartása 
– Nagykereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés, engedmény könyvelése tényleges be-

szerzési áras nyilvántartásnál, áruértékesítés 

– Kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése, az árrés Kis-

kereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések bizony-

latolása és könyvelése 

– A göngyöleg fogalma, csoportosítása, analitikus nyilvántartása Az idegen göngyöleg 

beérkezése és visszaküldése 

– A saját göngyöleg beszerzése és kiszámlázása, a kiszámlázott göngyöleg visszaérke-

zésének könyvelése 

– A göngyölegek kiselejtezése 

– A közvetített szolgáltatás fogalma, a leszámlázott közvetített szolgáltatás  

– A kiszámlázott közvetített szolgáltatás 
 

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 

 

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 kötele-

zettségek, az általános forgalmi adóval kapcsolatos számviteli feladatok 

– A szállítókkal és más rövidlejáratú kötelezettségekkel kapcsolatos könyvviteli elszá-

molások 

 

Költségekkel kapcsolatos elszámolások  

– A költség, közvetlen költség, közvetett költség fogalma 

– A termelési költségek elszámolásának lehetőségei (költségnem, költséghely, költségvi-

selő)  

– 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 
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Sajáttermelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások és eredménymegállapítás 

– 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 

 

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 könyve-

lése Az adott kölcsönökkel kapcsolatos elszámolások 

– Az értékpapírok, befektetett pénzügyi eszközök könyvelése 

– A forgatási célú kötvények beszerzésének, értékesítésének és beváltásának könyvviteli 

el- számolása 

– A részvényvásárlás, a részvényértékesítés, valamint a kapott osztalék könyvelése  

– A költségvetési kiutalási igények és teljesítésük 

– A kamatok aktív és passzív időbeli elhatárolásának könyvelése 

 

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-el-

járású 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 
 

14. SZÁMVITELI ESETTANULMÁNYOK TANTÁRGY 62 ÓRA 
 

A tantárgy tanításának fő célja 

A számvitel tantárgyban elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása. A bizonylati rend-

szer 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 kapcso-

lata. 
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Témakörök 

 

Számviteli bizonylatok 

– A bizonylatok tartalmi és formai követelmé-

nyei  

– Bizonylatok kiállítása, helyesbítése, megőrzése 

– A vállalkozások által leggyakrabban használt bizonylatok 

 

Könyvelési tétel szerkesztése 

– Az egységes számlakeret felépítése és szerkezete Analitikus és szintetikus köny-

velés a gyakorlatban Idősoros és számlasoros könyvelés 

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 bizonylatai-

nak elkészítése (komplex feladat megoldása) 

• Bankhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatainak elkészítése 

(komplex feladat megoldása) 

– Könyvelési tételek szerkesztése pénztári és banki bizonylatok alapján 

 

Tárgyi eszközök nyilvántartása  

– Tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó karton Üzembehelyezési okmány 

– Selejtezési jegyzőkönyv 

– Amortizáció számítása (lineáris és teljesítményarányos), eszköz értékének megha-

tározása 

 

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 

 

Jövedelemelszámolás bizonylata  

– Bérszámfejtő lap alapján nettó bér megállapítása  

– Bérfizetési jegyzék 

– Könyvelési tételek szerkesztése bérfizetési jegyzék alapján 

 

Komplex számviteli esettanulmányok 

– Tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, jövedelemel-

számolással, költségekkel, sajáttermelésű készletekkel kapcsolatos komplex 
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gazdasági események fő- könyvi elszámolása.  

– Pénzügyi és hitelműveletek és a kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások al-

kalmazása a folyamatos könyvelési munkában 

– A beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló, mérleg, eredménykimutatás) készí-

tése könyvelt adatok alapján 

 

15. SZÁMÍTÓGÉPES KÖNYVELÉS TANTÁRGY 62 ÓRA 
 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló megismerhesse a pénzügyi-számviteli ügyintézői szakmában alkalmazható, az ér-

vényes számviteli előírások alapján működő főkönyvi és folyószámla-kezelő program, bér-

elszámoló, tárgyieszköz-nyilvántartó és készletnyilvántartó program használatát. 

 

Témakörök 

 

Szoftverjog és etika, adatvédelem  

– 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 

 

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 

 

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, 

folyó- számla-kivonat, áfakimutatás, mérleg, eredménykimutatás, lejárt számlák 

listája, lejáró számlák listája) 

– Komplex feladatok megoldása főkönyvi és folyószámla-kezelő rendszerekben 
 

Tárgyieszköz-nyilvántartó program 

– A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának sajátosságai  

– Törzsadatok felvitele, a rendszer beállítása 

– Beruházás, tárgyi eszköz állományba vételének rögzítése  

– Amortizáció elszámolása 
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– A tárgyi eszközök kivezetése (selejtezés, értékesítés)  

– Lekérdezések (karton, leltárlista) 

– Főkönyvi feladások a tárgyieszköz-nyilvántartó rendszerből 

 

Készletnyilvántartó program  

– A készletnyilvántartás sajátosságai 

– A törzsadatok felvitele, a program beállítása, értékelési eljárások alkalmazása 

– Raktári bevételezések, kiadások bizonylatok alapján (vásárlás, felhasználás, érté-

kesítés, hiány, selejtezés, idegen göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások) 

– A leltár előkészítése, leltári kimutatások készítése Listák, lekérdezések (analitikus 

napló, készletkarton)  

– Főkönyvi feladások a készletnyilvántartó rendszerből 

 

Bérelszámoló program alkalmazása  

– A bérszámfejtő rendszer sajátosságai 

– Törzsadatok felvitele 

– A munkavállaló felvétele, munkaügyi nyilvántartás elkészítése  

– Bérszámfejtés, bérjegyzék készítése 

– Listák, lekérdezések (adó, közterhek és levonások, bérkarton, tb- és adóigazolás) 

Főkönyvi feladás a bérelszámoló rendszerből 

 

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 
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3.10.8. HELYI TANTERV - ÓRATERV PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYIN-

TÉZŐ  

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (5 0411 09 01) 

Felnőttképzési jogviszonyban, esti munkarend szerinti képzésben. 

A szakképzési programtervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a Pénz-

ügyi-számviteli ügyintéző szakmai képzés során a szükséges munkafeladatok, maradéktalan 

végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a programtervben meghatározott ismeretek meg-

felelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.  

 

 

Tantárgy 

Kontakt 

elmélet 

Kontakt 

gyakorlat e-learning Összes 

1 Munkavállalói ismeretek  7 0 8,5 15,5 

2 Munkavállalói idegen nyelv  7 0 24 31 

3 Gazdasági és jogi alapismeretek  14 0 32,5 46,5 

4 Vállalkozások működtetésének 

alapismeretei  
14 0 32,5 46,5 

5 Kommunikáció  7 0 8,5 15,5 

6 Digitális alkalmazások  0 49 28,5 77,5 

7 Gazdálkodási ismeretek  28 0 34 62 

8 Gazdasági számítások  14 0 17 31 

9 Pénzügy  154 0 1 155 

10 Irodai szoftverek alkalmazása  0 28 18,5 46,5 
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11 Adózás   56 0 6 62 

12 Elektronikus bevallás   0 56 6 62 

13 Számvitel  147 0 23,5 170,5 

14 Számviteli esettanulmányok   0 14 48 62 

15 Számítógépes könyvelés   0 56 6 62 

 Összes óraszám 448 203 294,5 945,5 

 

Megjegyzés: 

1. Nyelvvizsga, vagy nyelvi érettségi vizsga bemutatása esetén a Munkavállalói idegen 

nyelv foglalkozási óraszáma 12 órával csökkenthető. 

2. A képzőhely által megadott foglalkozási tárgyak esetén a kontakt órák az iskola tanter-

meiben kerülnek megrendezésre, az e – learning munkaforma pedig azt jelenti, hogy az 

oktatók a Teams programban meghatározott digitális feladatokat adnak ki. A digitális 

tananyag a tantárgy típusától függően lehet az oktató által készített, vagy megjelölt vi-

deofelvételek, prezentációk, online feladatok, vagy elektronikus formában meghatáro-

zott számítógépen elvégzendő feladatok, illetve tesztek. A teljesítés esetén a meghatá-

rozott óraszámokkal a foglalkozás óraszáma csökken. 

3. A képzéshez kapcsolható munkavégzés esetén, a munkahely által hivatalosan kiadott 

igazolás esetén, az adott foglalkozási óraszám csökkenthető a képzőhely (Bethlen Gábor 

Technikum) által elbírált óraszámmal. 

A képzésben a felnőttképzési törvény alapján felnőttképzési szerződés aláírásával lehet részt 

venni. 

 

1. Munkavállalói ismeretek 

 kontakt digitális összesen 

Munkavállalói ismeretek 7 8,5 15,5 

Álláskeresés  1 2 3 

Munkajogi alapismeretek  3 2,5 5,5 

Munkaviszony létesítése  2 2 4 
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Munkanélküliség  1 2 3 

 

2. Munkavállalói idegen nyelv 

 kontakt digitális összesen 

Munkavállalói idegen nyelv 7 24 31 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  1 2 3 

Önéletrajz és motivációs levél  2 10 12 

„Small talk” – általános társalgás  2 4 6 

Állásinterjú  2 8 10 

 

3. Gazdasági és jogi alapismeretek 

 kontakt digitális összesen 

Gazdasági és jogi alapismeretek 14 32,5 46,5 

Gazdasági alapfogalmak  2 3 5 

A háztartások gazdálkodása  1 3 4 

Fogyasztói magatartás  1 3 4 

A vállalat termelői magatartása  1 3 4 

Az állam gazdasági szerepe, feladatai  1 3 4 

A nemzetgazdaság ágazati rendszere  2 3 5 

Nemzetközi gazdaság kapcsolatok  1 3 4 

Marketing alapfogalmak  2 3 5 

Jogi alapismeretek  1 3 4 

Tulajdonjog  1 3 4 

Kötelmi jog  1 2,5 3,5 

 

4. Vállalkozások működtetésének alapismeretei 

 kontakt digitális összesen 

Vállalkozások működtetésének alapis-

meretei 
14 32,5 46,5 

A vállalkozások gazdálkodása  3 6 9 

A gazdálkodási folyamatok eredménye  3 6 9 

Statisztikai alapismeretek  3 6,5 9,5 

Banki alapismeretek  2 7 9 

Könyvvezetési alapok  3 7 10 
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5. Kommunikáció 

 kontakt digitális összesen 

Kommunikáció 7 8,5 15,5 

Kapcsolatok a mindennapokban  1 2,5 3,5 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  2 2 4 

Kommunikációs folyamat  2 2 4 

Ön- és társismeret fejlesztése  1 2 3 

 

6. Digitális alkalmazások 

 kontakt digitális összesen 

Digitális alkalmazások 49 28,5 77,5 

Munkavédelmi ismeretek  1 0 1 

Tízujjas, vakon gépelés  10 20 30 

Levelezés és iratkezelés  10 4 14 

Digitális alkalmazások  28 4,5 32,5 

 

7. Gazdálkodási ismeretek 

 kontakt digitális összesen 

Gazdálkodási ismeretek 28 34  62 

A vállalkozások gazdasági feladatai  5 6 11 

Gazdálkodás a befektetett eszközökkel  5 6 11 

Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer  5 6 11 

Munkaerő és bérgazdálkodás  5 6 11 

A vállalkozás vezetése, szervezete és stra-

tégiája  
4 5 9 

A vállalkozások válsága  4 5 9 

 

8. Gazdasági számítások 

 kontakt digitális összesen 

Gazdasági számítások 14 17 31 



  606/614. oldal  

Pénzügyi számítások  7 10 17 

Statisztikai számítások  7 7 14 

 

9. Pénzügy 

 kontakt digitális összesen 

Pénzügy 154 1 155 

A pénzügyi intézményrendszer  12 0 12 

Bankügyletek  12 0 12 

A pénz időértéke  12 0 12 

A pénzforgalom  12 0 12 

A pénzkezelés bizonylatai  12 0 12 

A vállalkozások finanszírozása  12 0 12 

A vállalkozások pénzügyi teljesítményé-

nek mérése  
12 0 12 

Nemzetközi pénzügyek   14 0 14 

Pénzügyi piacok és termékeik  14 0 14 

Befektetések értékelése  14 0 14 

Biztosítási alapismertek  14 0 14 

Komplex pénzügyi feladatok  14 1 15 

 

10. Irodai szoftverek alkalmazása 

 kontakt digitális összesen 

Irodai szoftverek alkalmazása 28 18,5 46,5 

Irodai alkalmazások megismerése 2 0,5 2,5 

Táblázatkezelőben végzett feladatok (táb-

lázatok, diagramok készítése) 
12 4 16 

Szövegszerkesztő szakmai használata 14 14 28 
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11. Adózás   

 kontakt digitális összesen 

Adózás 56 6 62 

Az államháztartás rendszere  1 0 1 

Az adózás rendje, az adóigazgatási rendtar-

tás  
4 2 6 

Személyi jövedelemadózás és bért terhelő 

járulékok  
12 2 14 

Az egyéni vállalkozó jövedelemadózási 

formái  
8 0 8 

Társaságok jövedelemadózása  10 0 10 

Általános forgalmi adó  11 2 13 

Helyi adók  5 0 5 

Gépjárműadó és cégautóadó  5 0 5 

 

12. Elektronikus bevallás   

 kontakt digitális összesen 

Elektronikus bevallás 56 6 62 

A gyakorlat előkészítése  2 0 2 

Az elektronikus bevallás gyakorlata  52 6 58 

A bevallások ellenőrzése  2 0 2 

 

13. Számvitel 

 kontakt digitális összesen 

Számvitel  147,5  23,5 177,5 

A számviteli törvény és az éves beszámoló  5 1 6 

A számlakeret, könyvelési tételek szerkesz-

tése  
25 6,5 31,5 

Tárgyi eszközökkel és immateriális javak-

kal kapcsolatos elszámolás  
30 2 32 

Vásárolt készletek elszámolása  20 2 27 

Jövedelemelszámolás  8 2 12 
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Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolá-

sok  
6 2 8 

Költségekkel kapcsolatos elszámolások  6 2 8 

Saját termelésű készletekkel kapcsolatos 

elszámolások és eredménymegállapítás  
5 2 7 

Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos 

elszámolások  
5 2 7 

A zárás, az éves beszámoló  
30 2 32 

Portfólió készítés 
7 0 7 

 

14. Számviteli esettanulmányok   

 kontakt digitális összesen 

Számviteli esettanulmányok 14  48  62 

Számviteli bizonylatok  1 1 2 

Könyvelési tétel szerkesztése  1 1 2 

A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok  3 10 13 

Tárgyi eszközök nyilvántartása  3 10 13 

Vásárolt készletek bizonylatai  2 10 12 

Jövedelemelszámolás bizonylata   2 8 10 

Komplex számviteli esettanulmányok  2 8 10 

 

15. Számítógépes könyvelés   

 kontakt digitális összesen 

Számítógépes könyvelés 56  6  62 

Szoftverjog és etika, adatvédelem  1 0 1 

A könyvelési programokkal kapcsolatos 

követelmények  
1 0 1 

Főkönyvi és folyószámla-könyvelési rend-

szer  
18 6 24 

Tárgyieszköz-nyilvántartó program  10 0 10 

Készletnyilvántartó program  10 0 10 

Bérelszámoló program alkalmazása  8 0 8 

Integrált vállalati rendszerek  8 0 8 
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3.10.9. KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

ÁGAZATI KOMPLEX ALAPVIZSGA 

 

I. Írásbeli vizsga  
A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdasági interaktív írásbeli alapvizsga  

A vizsgatevékenység leírása  

Számítógép alkalmazásával oldja meg a tanuló a feladatokat.  

20 kérdés, a kérdések sorrendje véletlenszerű.  

Témakörök: 8 db kérdés a gazdaság működése és szereplői témához, 2 db kérdés ügyviteli, 

levelezési, kommunikációs ismeretek témához, 7 kérdés a vállalkozások működése, adózási 

alapfogalmak témához, 3 db kérdés statisztika, adatkezelés témához.  

Kérdés típusa:  

– feleletválasztás (alternatív választás, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások, esemé-

nyek sorrendjének megállapítása, ok-okozati összefüggések, eltérések, azonosságok, 

táblázat kitöltése vagy kiegészítése, hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése),  

– feleletalkotás (kiegészítés, rövid válasz, egyszerű gazdasági eseményhez kapcsolódó 

esettanulmány értelmezése).  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

– összes pontszám 40 pont  

– feleletválasztás 2-2 pont,  

– feleletalkotás 2-2 pont.  

Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és fel-

adatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak 

a hibátlan feladatmegoldásért adható.  

A javítás során a feleletalkotás típusú kérdéseknél részpont adható, de az útmutatóban megha-

tározott pontszám tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a 

javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.  

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40%-át elérte.  

 

II. Gyakorlati vizsga  
A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdasági interaktív gyakorlati alapvizsga  

A vizsgatevékenység leírása  

Számítógép alkalmazásával oldja meg a tanuló a feladatokat.  

Lehetséges feladattípusok:  

– bizonylatokhoz kapcsolódó feladatok pl. bizonylat kitöltése,  

– egyszerű statisztikai elemzési eszközök használata, statisztika számítási feladatok vi-

szonyszámok és középértékek témakörből, kapott eredmények értelmezése,  

– költségekkel, profittal kapcsolatos számítási feladatok,  

– leltározás bizonylatainak kitöltése, összesítés elvégzése, leltározás eredményének meg-

állapítása,  

– hivatalos munkaügyi irat (munkaszerződés) kitöltése, tartalmi elemeinek azonosítása,  

– levél írása  

– hivatalos levél készítése (megrendelés, ajánlat, meghívó), ügyfélkapu használata, elekt-

ronikus ügyintézés  
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– kapcsolattartás szabályai üzleti partnerekkel.  

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: legalább 6 különböző, a lehetséges feladattí-

pusokat lefedő feladatok, összes pontszám – a feladatok között egyenlő arányban megosztva – 

60 pont.  

Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik.  

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte. 

 

/Az Ágazati alapvizsgát az oktatási félév végéig szükséges teljesíteni./ 

 

Képzés kimenete a KKK alapján kerül meghatározásra 

 

SZAKMAI VIZSGA 

 

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai  
 

Szakma megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző  

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

Valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése.  

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: -  

 

I. Központi interaktív vizsga  
A vizsgatevékenység megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző központi interaktív szak-

mai vizsga  

 

A vizsgatevékenység leírása:  

 

Központi interaktív vizsga:  
A vizsgatevékenység során jelenjenek meg a kérdésekben, feladatokban a következő tanulási 

eredmények:  

– vállalkozások gazdasági feladatainak értelmezése  

– pénzügyi rendszer, bankügyletek, pénzügyi szolgáltatások, belföldi és nemzetközi pénz-

forgalom lebonyolításával kapcsolatos fogalmak, események értelmezése  

– értékpapírok és értékpapírpiacok jellemzőinek megkülönböztetése  

– biztosítással kapcsolatos alapfogalmak, az élet- és nem életbiztosítások megkülönböz-

tetése  

– mérlegkészítéssel kapcsolatos fogalmak  

– eredménykimutatással kapcsolatos fogalmak  

– számviteli beszámoló részei, információtartalma  

– adózással kapcsolatos fogalmak  

– jövőértékszámítással, jelenértékszámítással kapcsolatos feladatok felismerése  

– befektetési számítási feladatok felismerése  

– értékpapír hozam, árfolyam számítási feladatok helyes megoldásának felismerése  

– gazdasági események könyvelése, könyvelési tételek szerkesztése, felismerése, kiegé-

szítése  
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– a finanszírozáshoz kapcsolódó fogalmak, formái  

– adónemekhez kapcsolódó ismeretek (konkrét adónemek felsorolása)  

 

Feladattípusok:  
Feleletválasztás (vállalkozások gazdasági feladatai, pénzügyi rendszer, bankügyletek, pénzügyi 

szolgáltatások, belföldi és nemzetközi pénzforgalom lebonyolításával, biztosítással kapcsolatos 

fogalmak, események értelmezése, értékpapírok és értékpapírpiacok jellemzőinek megkülön-

böztetése, finanszírozási formák felismerése, azok lehetséges módjai, törlesztőtervhez kapcso-

lódó ismeretek, adózási fogalmak).  

 

Feleletalkotás [rövid válasz, kiegészítés, gazdasági események könyvelése (tárgyi eszközökkel 

kapcsolatos elszámolások, vásárolt készletek, jövedelem-elszámolás, költségelszámolás, saját 

termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások, pénzügyi és hitelműveletek, kötelezettségek-

kel kapcsolatos elszámolások, eredmény megállapítása), finanszírozási alternatívák, döntési 

helyzetek és rövid pénzügyi, adó, számviteli témájú esettanulmány értelmezése].  

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc  

 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30 %  

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte. Az értékelés %-os formában történik.  

 

II. Projektfeladat  
A vizsgatevékenység megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző projektfeladat  

 

A vizsgatevékenység leírása:  

 

A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése: integrált könyvelési rendszer, pénzügyi, 

készlet, tárgyi eszköz alrendszer segítségével egy szimulált vállalkozás könyvelésének nyitása, 

és gazdasági eseményeinek főkönyvi és analitikus elszámolása feladatlap alapján az alábbi té-

makörökből: nyitás, nyitás utáni rendezés, számlák analitikus rögzítése, bankbizonylat rögzí-

tése, pénztárbizonylatok rögzítése, bérfeladás, új dolgozó rögzítése és bérszámfejtése (határo-

zatlan idejű munkaviszony és határozott idejű (megbízásos) munkaviszony), készletek analiti-

kus nyilvántartása, tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása.  

 

B) Elektronikus bevallás gyakorlata: 2 nyomtatvány kitöltése a következő témakörökben, 

valamint a hozzájuk kapcsolódó számítási feladatok elvégzése:  

– 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  
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– Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez (17-es bevallás)  

– Bevallás a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzá-

járulás, a szociális hozzájárulási adóról, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről (év-

szám SZJA)  

– Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás)  

– A munkáltató, kifizető összesített igazolása a személyi jövedelemadó bevalláshoz 

(M30-as bevallás)  

– ADAT ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP egészségügyi szolgáltatási járulék fizeté-

sére 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 mun-

kaviszony megszűnésekor (Adatlap évszám)  

– A kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (KATA)  

– Nyilatkozat a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás)  

C) Portfólió bemutatása  
A tanuló a 11-13. évfolyam tanulmányi időszaka alatt készíti el a digitális portfóliót, amely 

bemutatja egyéni tanulási útját és személyiségének fejlődését. A portfólió célját, szempontjait 

és szerkezetét az érintett szaktanárral közösen, a 11. évfolyam elején kell egyeztetni, amely 

vezeti a tanulót a portfólió elkészítésében és az (ön) reflexiók megfogalmazásában. Egységbe 

szerkesztett digitális portfóliót egy megjelölt tárhelyre és időpontig kell feltölteni.  

 

A portfólió tartalma:  

– önéletrajz  

– a tanulási eredményekhez kapcsolódó, a tanulói teljesítmények bizonyítékául szolgáló, 

a tanuló egyéniségét kifejező – az egyeztetett portfólió-struktúrával összhangban álló – 

elem feltöltése, pl.: egy-egy önálló projektfeladat bemutatása, dokumentumai  

– vállalt kiselőadás (ok)bemutatása, dokumentumai és önreflexió megfogalmazása a ref-

lexiós ciklus szerint (mi történt; mi volt jó, mi volt rossz; hogyan fogom legközelebb 

csinálni stb.)  

– a felhő-szolgáltatásokban és mobil alkalmazásokban való jártasság bemutatása, doku-

mentálása  

– szakmai rendezvényen, versenyen való részvétel bemutatása, dokumentálása és önref-

lexió megfogalmazása a reflexiós ciklus szerint  

 

A 11-13. évfolyam minden félévében legalább 2 dokumentumnak kell elkészülnie.  

A portfóliót a tanuló – előre meghatározott szempontrendszer alapján – kiselőadás (prezentáció) 

formájában mutatja be.  

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 170 perc  

 

A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése 90 perc  

B) Elektronikus bevallás gyakorlata 60 perc  

C) Portfólió bemutatása 20 perc  

 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70%  

 

A) Számítógépes könyvelés és analitika készítése aránya a vizsgatevékenységen belül: 40 %  

B) Elektronikus bevallás gyakorlata aránya a vizsgatevékenységen belül: 30 %  
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C) Portfólió bemutatása aránya a vizsgatevékenységen belül: 30 %  

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

 

Az A) és B) vizsgatevékenységek javítása és értékelése a feladatsorokhoz rendelt értékelési 

útmutató alapján történik.  

A C) portfólió értékelésének szempontjai:  

● Szakmai tartalom (megfelelés az előre meghatározott szakmai elvárásoknak): 60%  

● Időgazdálkodás: 5%  

● A kiselőadás felépítése (megfelelés az előre meghatározott szempontoknak): 5%  

● A kiselőadás érthetősége, tagoltsága (bevezetés, tárgyalás, összegzés): 5%  

● Szaknyelv használata: 10%  

● A szemléltetés kreativitása: 5%  

● Reflexió, a kérdésekre adott válaszok minősége: 10%  

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte, külön-külön valamennyi vizsgatevékenység esetén.  

 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: A 

központi interaktív vizsga és a projektfeladat bemutatásának teljes időtartama alatt – írásos fel-

hatalmazással bíró – rendszergazda jelenléte szükséges.  

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 
Központi interaktív vizsga:  

– Számítógép, illetve mobil IT-eszközök  

– Internet hozzáférés, Wi-fi  

– Számológép, íróeszköz – a tanuló biztosítja  

Projektfeladat: 
– Számítógép, illetve online műveletek végzésére alkalmas IT -eszközök  

– Internet hozzáférés, Wi-fi, projektor  

– Nyomtató  
– ÁNYK  

– Pénzügyi, számviteli, könyvelési, bérügyi, adóbevallási, számlázási stb. műveletek elektro-

nikus intézéséhez szükséges alkalmazások/szoftverek  

– Jogtár  
 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  

 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 15 %, Szakmai vizsga: 85%  

 

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabá-

lyok:  

Interaktív vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Számítógépes könyvelés és ana-

litika készítése és Elektronikus bevallás gyakorlata során a feladatban meg kell nevezni a vo-

natkozó jogszabályrészletet (a hozzá tartozó képlettel) és – tájékoztató jelleggel – mellékelni 

kell az adott feladathoz.  

A központi interaktív vizsga minden vizsgafeladatát a vizsgázók számítógépes tanteremben 

számítógépen készítik – írásos felhatalmazással bíró – felügyelő tanár jelenlétében. Az interak-

tív számítógépes vizsgafeladatok lebonyolításához minden vizsgázó részére biztosítani kell:  

● saját vizsgahelyi útmutatót, mely figyelembe veszi a helyi körülményeket,  
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● vírusmentes és a korábbi gyakorlati feladatoktól megtisztított IT eszközöket,  

● az elektronikus bevallások készítéséhez szükséges nyomtatványkitöltő keretprogra-

mot, nyomtatványokat, valamint azok kitöltési útmutatóját,  

● hálózati nyomtató használatát, dokumentálás célú használatra.  

 

Az interaktív vizsgatevékenység és projektvizsga A) B) vizsgarészek befejezése után a vizsgá-

zók munkáját név szerint archiválni kell (fájl-név szerint), ill. vizsgázók által elvégzett felada-

tokat külön-külön CD/DVD-re is el kell menti. Az elkészült feladatmegoldás (oka) t külön vizs-

gázók szerint ki kell nyomtatni (csak a feladatban meghatározott listákat), melynek minden 

oldalát a lap alján szignóval kell hitelesíteni. A nyomtatásnak és a mentésnek a gyakorlati 

vizsga befejezését követő 60 percen belül meg kell történnie. 

 

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek:  
Az illetékes szakminisztérium ajánlásokat fogalmazhat meg a projektfeladat mindhárom vizs-

gatevékenységének tartalmára.  

A központi interaktív vizsga, valamint a projektfeladatok A) és B) részét célszerű egy vizsga-

napon végezni. A portfólió bemutatása másik vizsganapon történjen. A két vizsganap között 30 

napnál több idő nem telhet el. 


