KERESKEDELMI MENEDZSER
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi / ajánlott szakképzési program
–
–
–
–

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény,
a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,

valamint
– a 35/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 55 345 01 Kereskedelmi menedzser szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet,
– 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról,
– 372/2007. (XII.23) Kormányrendelet a felsőoktatás területét érintő egyes
kormányrendeletek módosításáról
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:
– a felsőoktatási intézményben "hallgatói jogviszony" keretében folytatott képzés esetén a
szenátus határozatait,
– a felsőoktatási intézmény, a szakképző intézmény fenntartója, továbbá a szakképző
intézmény által a képzés folytatására megkötött "Együttműködési megállapodás"-ban
foglaltakat ("Tanulói jogviszony" keretében folytatott képzésnél)
– a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit,
– a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató felsőoktatási intézmény a jelen általános
irányelvekben foglaltak, továbbá az ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak
alapján elkészíti a képzés dokumentumát.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató szakképző intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi/ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak
alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját.
A szakmai gyakorlat megvalósítására (a meghatározott időre) a vonatkozó jogszabályok szerint
különböző megállapodásokat köt a gazdálkodó szervezetekkel.
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2. A szakképesítés, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01
A szakképesítés megnevezése:

Kereskedelmi menedzser

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Hozzárendelt FEOR szám:

1349

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

55 345 01 0010 55 02
Kereskedelmi szakmenedzser
55 345 01 0010 55 06
Reklámszervező szakmenedzser

2
70 %
30 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést felsőoktatási intézményben a felsőoktatási törvényben, szaképzést
folytató közoktatási intézményben a közoktatásról szóló törvény és az "Együttműködési
megálapodásban" megfogalmazott, szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus, oktató,
szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati oktatást a képző (felsőoktatási intézmény, szakképző iskola) szervezi
meg, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– tanterem
– idegennyelvi szaktanterem
– számítógép-terem
A gazdálkodó szervezeteknél és intézményekben folyó alkalmazói szakmai gyakorlathoz szükséges
eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
A "hallgatószerződés", "Tanulószerződés" és Együttműködési szerződés" alapján végzett gyakorlati
képzés tárgyi és személyifeltételeit a gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara
– adott esetben a képző bevonásával – ellenőrzi.
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Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a képző és a gazdálkodó szervezet
közötti megállapodás alapján végzett alkalmazói gyakorlat feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
érettségi vizsga
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
120
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
1349

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb funkcionális tevékenységet folytató részegységek vezetői

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Ügyviteli és munkaerőpiaci ismereteket, álláskeresési technikákat alkalmaz
Szakmai kommunikációs tevékenységet végez
Vezeti a kereskedelmi vállalkozást, megszervezi a gazdálkodást
Vállalkozást hoz létre/működtet/szüntet meg
Megtervezi, megszervezi, elemzi az áruforgalmi folyamatot, alkalmazza és értékeli a marketing
eszközöket
Részt vesz a vállalkozás ügyviteli, ösztönzési és kommunikációs rendszerének kialakításában, a
gazdálkodás tervezésében, szervezésében
Részt vesz a nemzetközi kooperációs ügyletek előkészítésében és lebonyolításában
Szervezi a vállalkozás marketingtevékenységét
Meghatározza és dokumentálja a minőségi követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatos
teendőket, az értékesítési és kommunikációs problémákkal kapcsolatos feladatokat,
megszervezi a tervek végrehajtását
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
55 812 01
Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser
54 341 01 0000 00 00
Külkereskedelmi üzletkötő
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6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek,
képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés, elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri a piaci viszonyokat, és dönt vállalkozása profiljáról
Összeállítja/összeállíttatja az üzleti tervet
A lehetőségei szerint kiválasztott vállalkozási formában vállalkozást hoz létre
Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz
Beszerzi az üzlet (telephely, szalon) működéséhez szükséges engedélyeket
Kialakítja az üzlet (telephely, szalon) külső/belső környezetét/arculatát
Biztosítja a berendezések és eszközök működőképességét, szükség szerinti fejlesztését
Gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről
Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket
A kiválasztott alkalmazottal lefolytatja a béralkut, és elvégzi a munkaviszony
létesítéséhez kapcsolódó feladatokat
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Szükség szerint gondoskodik vállalkozásának átszervezéséről, megszüntetéséről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A vállalkozási formák jellemzői
C Az üzleti terv tartalma, felépítése
D A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai
C A belső és külső források biztosításának lehetőségei
C A telephely kiválasztásának szempontjai
D A telephely külső/belső arculata kialakításának szempontjai
C A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai
C A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása
C Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjai
B A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai
C A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírások, szabályok
B A munkatársak kiválasztásának folyamata, a béralku lefolytatása
C Pénzügyi, számviteli alapfogalmak
C A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai
A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
B
döntésekben
D A vállalkozás átszervezésének formái, gyakorlati teendői
D A vállalkozás megszüntetésének formái, gyakorlati teendői
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Szakmai olvasott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség
6

Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2655-06 Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a korszerű irodatechnikát (másoló, adattároló, - feldolgozó berendezések,
elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök)
Kezeli a vállalkozás/intézmény ügyviteli folyamatait, üzleti információit
Felkészül és alkalmazkodik a hazai és európai munkaerőpiac követelményeire,
menedzseli önmagát
Betartatja a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokat
Részt vesz a munkaügyi kapcsolatok előkészítésében, az erre vonatkozó szerződés
kötésében, és az ezzel összefüggő érdekvédelmi, érdekegyeztetési folyamatokban
Alakítja, irányítja a vállalkozásban foglalkoztatottak hatékony munkamegosztását
Betartatja az adott munkahelyre vonatkozó speciális munka-, és környezetvédelmi,
illetve további előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó üzleti, ügyviteli folyamatok
C A szerződéskötések hazai és nemzetközi gyakorlata
B A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai
B Munkajog
C Munkakör- és teljesítményelemzési technikák
B Az álláskeresési technikák
B A számítógéppel támogatott munkaerő-gazdálkodási rendszerek
A
A munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások
B Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, infokummunikációseszközök
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
1
Elemi szintű számítógéphasználat
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2656-06 Szakmai kommunikációs tevékenység
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a
tárgyalástechnika és az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Együttműködik a szakmai partnerekkel, helyi és regionális önkormányzatokkal,
kamarákkal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatokat épít ki
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
B A tárgyalások előkészítése, dokumentálása, tárgyalási stratégiák és technikák
B A protokoll és az üzleti etika
Új üzleti partnerek felderítéséhez, kapcsolatok kiépítéséhez, közérdekű és üzleti
C információk felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez,
értékeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek
C A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
C
működésének szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
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4
4

Szakmai szöveg hallás utáni megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2657-06 Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szakmai idegen nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai
szókincs birtokában
Szakmai idegen nyelvi szöveget megért (szövegértés) és fordít
Idegen nyelvű szoftverekkel dolgozik, használja a kezelőfelületeket, megérti a
felhasználónak készített leírásokat, üzeneteket
Működteti a vállalkozás információs és kommunikációs rendszerét
Aktívan felhasználja a döntési folyamatokban az információs rendszert és annak
adatbázisát
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Szakmai idegen nyelvű üzleti levelezés
B Szakmai idegen nyelvű szövegértés, fordítás
C Az irodatechnikai idegen, illetve magyar nyelvű általános szoftverek
A vállalkozás működéséhez szükséges idegen, illetve magyar nyelvű speciális
D
szoftverek
C Adatbáziskezelő alkalmazások tervezése, a megfelelő eszköz kiválasztása
A számítógéphálózat-szolgáltatások (elektronikus levelezés, levelezésre épülő
C szolgáltatások, távoli számítógépek elérésének lehetőségei és feltételei, adatátvitel,
keresési és tájékozódási lehetőségek a hálózaton)
C A lekérdezések alapjai, létrehozása, tulajdonságai, mentése, exportálása
C Az adatellenőrzés végrehajtása
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Idegen nyelvű beszédkészség
5
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2658-06 Vállalkozások menedzselése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Irányítja, szervezi, vezeti az üzleti célkitűzések operatív megvalósítását
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi
részfeladatok ellátásában
A vállalkozás működése során érvényesíti a fogyasztóvédelemre vonatkozó
előírásokat
Részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében
Szervezi a vállakozás reklám tevékenységét és alakítja, felügyeli a vállalkozás PR
tevékenységét
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
B
B
B
C
B
C
B
B
B
C
B
B
C
C

Közgazdasági alapismeretek, az összefüggések kereskedelmi szemléletű alkalmazása
A termelő és szolgáltató vállalkozások helye, szerepe a gazdaságban és a piac
működésének törvényszerűségei
Vállalati célkitűzések, üzleti tervezés
A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
A vállalkozásokkal szembeni alapvető jogi, ügyviteli követelmények
A vállalkozással szembeni számviteli, pénzügyi, adózási követelmények
A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci
sajátosságokkal összefüggésben
A piaci információk megszerzése, értelmezése és értékelése
A piac működésének ismerete alapján az áruforgalom szervezésének, lebonyolításának
és az optimális beszerzési, értékesítési módok gyakorlati alkalmazási lehetőségei
A beszerzési források, csatornák és folyamatok összehasonlító elemzése, értékelése, a
legkedvezőbb beszerzési források kiválasztása
A vállalkozások ellenőrzési rendszerei, módszerei
A hazai és az EU-s fogyasztóvédelmi célkitűzések, fogyasztóvédelmi jogszabályok
A fogyasztói jogorvoslati lehetőségek
A fogyasztóvédelem intézményrendszere
A minőségbiztosítási rendszer alkalmazásának és működtetésének lehetőségei a
gazdálkodó szervezet teljes működésében

B

A marketing és versenystratégiák alapvető formái, tervezése, kiválasztása és
megvalósítása

C

PR kampányok előkészítésének elemzése, megszervezésének, végrehajtásának,
hatásainak értékelése

C

A marketing és reklámtevékenység gazdálkodási, pénzügyi vonatkozásainak tervezése,
ellenőrzése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Önállóság
Kapcsolatteremtő készség
Irányító készség
Társas kompetenciák:
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Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2659-06 Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkotóan alkalmazza a külkereskedelem szerepének, szereplőinek, nemzetgazdasági
jelentőségének ismeretanyagát
Értelmezi a külkereskedelmi ügyletek folyamatát és annak okmányait
Meghatározza a vevő és eladó feladatait, kötelezettségeit, és ezeket alkalmazza az
üzleti folyamat során
Tartalmilag szakszerűen intézi az üzleti levelezést
Értelmezi a vámmal kapcsolatos fogalmakat és a vonatkozó rendeleteket
Lebonyolítja a nemzetközi kapcsolatokból adódó pénzforgalmat
Figyelemmel kíséri a nemzetközi kereskedelmi szervezetek föbb struktúrájának és
célkitűzéseinek fejlődését
Figyelemmel kíséri az EU és a világkereskedelem szabályzóit
Az üzletpolitika kialakításánálalkalmazza a nemzetközi kereskedelem változásait, főbb
tendenciáit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A nemzetközi kereskedelem szerepe, nemzetgazdasági jelentősége, piaci szereplői
A nemzetközi kereskedelem fejlődésének és átalakulásának világgazdasági és hazai
C
vonatkozásai
B A külkereskedelmi ügyletek formái és dokumentumai
B A vevő és az eladó feladatai, kötelezettségei a külkereskedelmi ügyletekben
D A külkereskedelmi üzleti levelezés formai és tartalmi követelményei
B Vámok, vámszabályozások, vámkezelési eljárások, a nem vámjellegű korlátozások
D Nemzetközi pénzügyek alapjai és gyakorlata a külkereskedelemben
A nemzetközi kereskedelmi szervezetek (kialakulásuk, szerepük, intézményeik) és a
C
nemzetközi kereskedelmi szabályozások
C Az Európai Unió egységes piaci- és külkereskedelmi szabályozása
A világgazdaság jelentősebb kereskedelmi blokkjai és az eltérő regionális
C
külkereskedelmi szabályozások
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
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4
4

Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban

13

Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Pontosság
Felelősségtudat
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2660-06 A kereskedelmi vállalkozás vezetése, a gazdálkodás elemzése és megszervezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Áttekinti a vállalat pénzügyi folyamatait
Értelmezi a vállalkozás éves beszámolóját, a könyvelés főbb típusait és azok
összefüggéseit
Értékeli, elemzi a vállalkozás vagyonát, a vagyonrészek főbb alkotóit, azok hatását a
mérlegre
A vállalkozás eredményes gazdálkodására vonatkozóan alkalmazza az
összefüggéseket (mérleg tábla elemzés)
Alkalmazza a számvitel szabályait, elemzi a költségek hatását
A költségvetés alapján kimutatott eredményt értékeli, s vezetői döntésében figyelembe
veszi
A hazai bankrendszerrel kapcsolatos ismereteit alkalmazza a vállalkozás irányításában
Különféle fizetési formákat alkalmaz
Értelmezi a fizetési bizonylatokat és egyéb pénzügyi tranzakciókat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A pénzügyek területeinek jellemzői, a vállalkozások pénzforgalmának elemzési
D
módszerei
D A számvitel feladatai, funkciói
D

A mérlegelemzés feladatai, területeinek megkülönböztetése, módszereinek értékelése

D
C
C

A mérleg- és beszámolókészítés elvei, az elemzés szempontjainak jellemzése
A vállalkozások eszköz- és pénzgazdálkodásának tervezése
A vállalkozások eszközfinanszírozási rendszerének elemzése
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C
C
B
B
B
B
B

A vállalkozások ellenőrzési és kontrolling rendszerének kialakítása, működtetése,
problémáinak elemzése
A vállalkozás eredményének mérési módszerei, az egyes módszerek keretfeltételeinek
értékelése
A pénzintézetek és a vállalkozások kapcsolatrendszere
Hitelfelvétellel, befektetéssel kapcsolatos eljárások, követelmények
Az árképzéssel és a pénzforgalommal összefüggő eljárások és alkalmazásuk
A vállalkozásra vonatkozó adózási szabályok, és a hozzákapcsolódó bizonylatok
A vállalkozásban felmerülő költségek hatásai a gazdálkodásra

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2662-06 A kereskedelmi szakmenedzser tevékenysége
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elemzi a gazdálkodó szervezet tevékenységét, részt vesz a stratégia kialakításában, és
megtervezi a gazdálkodást
Vezeti a kereskedelmi vállalkozást, megszervezi a gazdálkodást
Összehasonlítja a beszerzési forrásokat, kiválasztja ezek közül az optimálist, és
figyelemmel kíséri a teljes beszerzési folyamatot
Áttekinti a teljes áruforgalmi folyamatot
A piaci folyamatoknak megfelelően meghatározza a termékválasztékot a kereslet és
kínálat összhangjának megteremtésével, figyelembeveszi a szakmai követelményeket a
minőség, árképzés, valamint a logisztika összefüggésében
Megtervezi a teljes áruforgalmi folyamatot, ismeri ezek technológiai feltételeit, részt
vesz ezen folyamatok megvalósulásának ellenőrzésében
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Ellátja az áruforgalmi technológiai feladatok elemzését, törekszik ezek innovatív
fejlesztésére
Kiválasztja a megfelelő fuvarozási, szállítási feltételeket, megszervezi a fuvarozási
tevékenységet, és kialakítja az ezek megvalósításához szükséges szerződéseket
Alkalmazza az áruosztályozási rendszereket, az árukezelési előírásokat
Alkalmazza a hazai és nemzetközi vámeljárásokat, figyelemmel kíséri a jogszabályi
változásokat
Ellátja a kereskedelmi vállalkozás külkereskedelmi üzleti feladatait a szerződés
előkészítés, megkötés és lebonyolítás vonatkozásában
Alkalmazza a kereskedelmi informatikai rendszereket a teljes áruforgalmi folyamatra
vonatkozóan (pl. áruazonosítás, készletgazdálkodás, rendelési folyamatok, stb.),
felismeri az e-businnesbe való bekapcsolódás lehetőségeit
Alkalmazza a minőség megőrzésére vonatkozó előírásokat, ismeri az áruk és
szolgáltatások minőségét meghatározó tényezőket
A kereskedelmi tevékenységre vonatkozóan alkalmazza a piacelemzés különféle
módszereit
Döntések előkészítésében vesz részt a marketingstratégia területén
Kidolgozza a marketingakció-tervet, előkészíti megvalósítását, értékeli annak
eredményességét
Alkalmazza a marketingmix elemeket, alkalmazza ezeket az adott vállalkozás esetében
Vizsgálja a marketing döntések hatását a vállalkozás gazdálkodására
Összehasonlításokat végez a versenytársak gazdálkodási-, marketing- és
reklámtevékenységére vonatkozóan
Alkalmazza a marketing- kommunikáció eszközeit az eredményes gazdálkodás
megvalósítása érdekében
Kiválasztja a hatékony reklámeszközöket
Megtervezi az eladásösztönzés hatékony módját, és részt vesz az akciók
megtervezésében, lebonyolításában és az eredmények értékelésében
Alkalmazza a PR-módszereket
Betartja a reklám jogi, etikai, erkölcsi követelményeit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A logisztikai folyamatok (pl.: fuvarozás, szállítmányozás, raktározás) jellemzői
B A kereskedelem teljes áruforgalmi folyamata
C A beszerzési, készletgazdálkodási folyamatok jellemzői
B Áruosztályok és árukezelési előírások ismerete, minőségmegőrzés
A Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjai
A Az értékesítés formái és azok jellemzői
C Áruforgalmi folyamatok technológiai és informatikai jellegzetességei
B Pénzügyi, számviteli alapfogalmak
B A kereskedelmi vállalkozás likviditásának fenntartása
B A vállalkozás átszervezésének és megszüntetésének formái, gyakorlati teendői
D A marketingstratégia kereskedelmi alkalmazása
D A marketingmix elemek kereskedelmi jellemzői
D Kereskedelmi vállalkozások marketing- és reklámtevékenységének jellemzői
B Marketing-kommunikációs eszközök kereskedelmi alkalmazása
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B
C

Értkékesítés-ösztönzés és PR a kereskedelemben
Reklámjogi, etikai és esztétikai alapismeretek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2666-06 Reklámszervező szakmenedzser tevékenysége
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a marketingkommunikáció módszereinek és eszközeinek a lehetséges
csoportosítását
Marketingkommunikációs szakreferensi feladatokat lát el felsővezető mellett
Részt vesz a vállalkozások marketingstratégiájából fakadó marketingkommunikációs
operatív programok tervezésében, lebonyolításában, értékelésében
Részt vesz a vállalati arculattervezésben és az imázs alakításban
Irányítja a reklámeszközök terveztetését, beszerzését, készletentartását
Reklámkampányokat tervez, szervez
Tervezi és figyelemmel kíséri a marketing- és a reklámköltségeket
Elvégzi a reklámköltségek adminisztrációjához kapcsolódó feladatokat
Szervezi és koordinálja a szakmai kiállításokon való részvételt, kapcsolatot tart a
vásárigazgatóságokkal és a kiállításszervező cégekkel
Elemzi és méri a marketing és a reklám hatékonyságát
Összehasonlításokat végez a versenytársak gazdálkodási, marketing és reklám
tevékenységére vonatkozóan
Alkalmazza a marketing-kommunikáció eszközeit az eredményes gazdálkodás
megvalósítása érdekében
Kiválasztja a hatékony reklámeszközöket
Megtervezi az eladásösztönzés hatékony módját és részt vesz az akciók
megtervezésében, lebonyolításában és az eredmények értékelésében
Alkalmazza a PR módszereket
Betartja a reklám jogi, etikai, erkölcsi követelményeit
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Alkalmazza és betartatja a marketing-kommunikációs tevékenységre vonatkozó
jogszabályokat és jogi korlátozásokat
Alkalmazza és betartatja a marketing-kommunikációs tevékenységgel összefüggő
számviteli, pénzügyi, adózási szabályokat (játékadó, nyereményadó, stb.)
Megtervezi, elkészíti, megszervezi és lebonyolítja a prezentációkat
Idegen nyelvű szakmai szöveget fordít, pontosan alkalmazza a szakmailag fontos
kifejezéseket
Részt vesz az adatbázis-gyűjtés és kezelés munkájában, az adatbázisok gyakorlati
hasznosításában az adatbázislétesítés szakmai és adatvédelmi vonatkozásainak
ismerete alapján
Közreműködik a DM kampányok megtervezésében, lebonyolításában
Kapcsolatot alakít ki a reklám- és média ügynökségekkel azok felépítését és
tevékenységét figyelembe véve
A média mérésére vonatkozó mutatószámokat alapján elemzéseket készít, értelmezi
azokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A marketing-kommunikáció módszerei, eszközeinek lehetséges csoportosítása
A vállalkozások marketing-stratégiájából fakadó marketing-kommunikációs operatív
B
programok tervezése, lebonyolítása és értékelési módszerei
C Az üzleti image szerepe, jelentősége, formálásának alapvető lehetőségei
B Reklámeszközök terveztetése, beszerzése, készleten tartása
C A marketing és a reklámköltségek tervezése, dokumentációja
C A marketing és a reklám hatékonyságának elemzése és mérése
A szakmai kiállításokon való részvétel szervezési, koordinációs feladatai, a
B
vásárigazgatóságok és a kiállításszervező cégek ismerete
A versenytársak gazdálkodási, marketing és reklám tevékenységére vonatkozó
C
elemzési módszerek
B A marketing-kommunikáció eszközei
B A hatékony reklámeszközök kiválasztásának módszerei
Az eladás-ösztönzés hatékony módjainak tervezése, az akciók tervezése, lebonyolítása
C
és az eredmények értékelése
B PR módszerek
B Reklámjogi, etika, erkölcsi követelmények
A marketing-kommunikációstevékenységgel összefüggő számviteli, pénzügyi, adózási
C
szabályok (játékadó, nyereményadó, stb.) és azok dokumentációja
B Prezentációk készítése, azok szervezési és lebonyolítási folyamata
C Az adatbázis létesítés szakmai és adatvédelmi vonatkozásai
B A DM kampányok megtervezése, lebonyolítása
B A reklám- és médiaügynökségek felépítése és tevékenysége
C A média mérésére vonatkozó mutatószámok, azok elemzési és értékelési módszerei
B A reklámtevékenység ügyviteli folyamatai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
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4
2

Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
ECDL 6. m. Prezentáció

Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Felelősségtudat
Önállóság
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
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Az 55 345 01 0010 55 02 azonosító számú, Kereskedelmi szakmenedzser megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0001-06
Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése és megszüntetése
2655-06
Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák
alkalmazása
2656-06
Szakmai kommunikációs tevékenység
2657-06
Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata
2658-06
Vállalkozások menedzselése
2659-06
Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok
irányítása
2660-06
A kereskedelmi vállalkozás vezetése, a gazdálkodás elemzése és
megszervezése
2662-06
A kereskedelmi szakmenedzser tevékenysége
Az 55 345 01 0010 55 06 azonosító számú, Reklámszervező szakmenedzser
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0001-06
Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése és megszüntetése
2655-06
Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák
alkalmazása
2656-06
Szakmai kommunikációs tevékenység
2657-06
Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata
2658-06
Vállalkozások menedzselése
2659-06
Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok
irányítása
2660-06
A kereskedelmi vállalkozás vezetése, a gazdálkodás megszervezése
2666-06
A kereskedelmi vállalkozás vezetése, a gazdálkodás elemzése és
megszervezése
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8. A képzés szerkezete
Az 55 345 01 0010 55 02 azonosító számú, Kereskedelmi szakmenedzser
megnevezésű elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
311/1.0/0001-06
311/2.0/2657-06

311/2.0/2656-06

2
3

311/2.0/2657-06

311/1.0/2657-06

311/5.0/2656-06
311/4.0/2656-06

4

311/3.0/2656-06

311/1.0/2656-06

311/2.0/2655-06

311/1.0/2655-06

311/2.0/0001-06

1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20

311/1.0/2660-06

311/2.0/2659-06

21

311/1.0/2659-06

311/4.0/2658-06

311/2.0/2658-06
311/3.0/2658-06

17

311/1.0/2658-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Az összefüggő szakmai gyakorlat javasolt időtartama 360 óra
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3

311/4.0/2662-06

311/3.0/2662-06

311/2.0/2662-06

311/1.0/2662-06

4

311/2.0/2660-06
311/5.0/2662-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
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Az 55 345 01 0010 55 06 azonosító számú, Reklámszervező szakmenedzser
megnevezésű elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
311/1.0/0001-06

311/2.0/2656-06

2
3

311/2.0/2657-06

311/1.0/2657-06

311/5.0/2656-06
311/4.0/2656-06

4

311/3.0/2656-06

311/1.0/2656-06

311/2.0/2655-06

311/1.0/2655-06

311/2.0/0001-06

1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20

311/1.0/2660-06

311/2.0/2659-06

21

311/1.0/2659-06

311/4.0/2658-06

311/2.0/2658-06
311/3.0/2658-06

311/1.0/2658-06

17

311/2.0/2657-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Az összefüggő szakmai gyakorlat javasolt időtartama 360 óra
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

311/5.0/2666-06

311/4.0/2666-06

311/2.0/2666-06

311/3.0/2666-06

311/1.0/2666-06

311/2.0/2660-06
311/6.0/2666-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
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Az 55 345 01 0010 55 02 azonosító számú, Kereskedelmi szakmenedzser megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2

311/1.0/0001-06
311/2.0/0001-06

3

311/1.0/2655-06

4

311/2.0/2655-06

5
6

311/1.0/2656-06
311/2.0/2656-06

Vállalkozási ismeretek
Vállalkozások gazdálkodása
Ügyviteli, munkaerőpiaci
ismeretek
Gazdasági és munkajogi
alapismeretek
Üzleti etika és protokoll alapjai
Kommunikációs gyakorlat

7

311/3.0/2656-06

8
9

311/4.0/2656-06
311/5.0/2656-06

10

311/1.0/2657-06

11
12
13
14

311/2.0/2657-06
311/1.0/2658-06
311/2.0/2658-06
311/3.0/2658-06

15

311/4.0/2658-06

16
17

311/1.0/2659-06
311/2.0/2659-06

18

311/1.0/2660-06

19

311/2.0/2660-06

20
21

311/1.0/2662-06
311/2.0/2662-06

22

311/3.0/2662-06

23
24

311/4.0/2662-06
311/5.0/2662-06

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

18
28

18
4

0
0

36
32

46

0

10

56

28

0

0

28

24
0

0
28

0
0

24
28

Tárgyalás és értékesítési technikák

21

15

0

36

Üzleti kommunikáció
Üzleti lélektan
Vállalkozások információs és
kommunikációs rendszere
Szakmai idegen nyelv
Gazdálkodási ismeretek
Marketing alapismeretek
Üzleti statisztika
Vállalkozások ellenőrzési
rendszerei, módszerei
Nemzetközi ügyletek szervezése
Nemzetközi kereskedelem
A kereskedelmi gazdálkodás
elemzése
A kereskedelmi gazdálkodás
vezetése, szervezése
Kereskedelmi logisztika
Kereskedelmi informatika
A kereskedelmi vállalatok
gazdálkodása
Marketingkommunikáció
Szakszeminárium
Mindösszesen óra:
Szakmai gyakorlat: 360

18
30

0
0

0
0

18
30

0

18

24

42

0
28
28
0

55
0
0
0

56
0
0
16

111
28
28
16

32

0

0

32

45
60

0
30

0
0

45
90

115

0

0

115

35

0

0

35

150
0

0
30

0
0

150
30

80

25

0

105

60
0
846

15
0
238

0
10
116

75
10
1200
1560

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
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Az 55 345 01 0010 55 06 azonosító számú, Reklámszervező szakmenedzser megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

25
26

311/1.0/0001-06
311/2.0/0001-06

27

311/1.0/2655-06

28

311/2.0/2655-06

29
30

311/1.0/2656-06
311/2.0/2656-06

Vállalkozási ismeretek
Vállalkozások gazdálkodása
Ügyviteli, munkaerőpiaci
ismeretek
Gazdasági és munkajogi
alapismeretek
Üzleti etika és protokoll alapjai
Kommunikációs gyakorlat

31

311/3.0/2656-06

32
33

311/4.0/2656-06
311/5.0/2656-06

34

311/1.0/2657-06

35
36
37
38

311/2.0/2657-06
311/1.0/2658-06
311/2.0/2658-06
311/3.0/2658-06

39

311/4.0/2658-06

40
41

311/1.0/2659-06
311/2.0/2659-06

42

311/1.0/2660-06

43

311/2.0/2660-06

44

311/1.0/2666-06

45

311/2.0/2666-06

46

311/3.0/2666-06

47
48
49

311/4.0/2666-06
311/5.0/2666-06
311/6.0/2666-06

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

18
28

18
4

0
0

36
32

46

0

10

56

28

0

0

28

24
0

0
28

0
0

24
28

Tárgyalás és értékesítési technikák

21

15

0

36

Üzleti kommunikáció
Üzleti lélektan
Vállalkozások információs és
kommunikációs rendszere
Szakmai idegen nyelv
Gazdálkodási ismeretek
Marketing alapismeretek
Üzleti statisztika
Vállalkozások ellenőrzési
rendszerei, módszerei
Nemzetközi ügyletek szervezése
Nemzetközi kereskedelem
A kereskedelmi gazdálkodás
elemzése
A kereskedelmi gazdálkodás
vezetése, szervezése
A marketingkommunikáció
elmélete
A marketingkommunikáció
eszközei
A marketingkommunikáció
tervezése
Reklámjog és reklámetika
Szintetizáló gyakorlatok
Szakszeminárium
Mindösszesen óra:
Szakmai gyakorlat: 360

18
30

0
0

0
0

18
30

0

18

24

42

0
28
28
0

55
0
0
0

56
0
0
16

111
28
28
16

32

0

0

32

45
70

0
20

0
0

45
90

115

0

0

115

35

0

0

35

82

0

0

82

77

0

30

107

78

0

0

78

33
0
0
836

0
0
0
158

0
60
10
206

33
60
10
1200
1560

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

26

9.

Az elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
A képzési programban előírt terjedelemben és határidőre elkészített szakdolgozat leadása
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott feltételek alapján a vállalkozási forma kiválasztása, indításának,
működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2655-06 Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott vállalkozás esetén a munkajogi, munka-, környezetvédelmi és
tűzvédelmi előírások értelmezése. Szervezeti felépítés elemzése. Az ügyviteli
folyamatok elemzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Konkrét szituáció alapján álláskeresési technikák alkalmazása számítógéppel
támogatva
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2656-06 Szakmai kommunikációs tevékenység
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott szituációban, megadott tárgyalási cél érdekében saját stratégia
kidolgozása és prezentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
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4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2657-06 Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Üzleti levél készítése szakmai idegen nyelven - idegen nyelvű kezelőfelületű
szövegszerkesztő program alkalmazásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Idegen nyelvű szakmai szöveg értése, és fordítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Interjú és tárgyalás egy adott szituációban idegen nyelven
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Az informatikai és kommunikációs rendszerek használata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 20%
3. feladat 25%
4. feladat 35%

29

5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2658-06 Vállalkozások menedzselése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy adott gazdasági szervezet kereskedelmi tevékenységének átfogó statisztikai
elemzése, tervezése a cég gazdálkodási követelményeinek, stratégiájának
figyelembevételével
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az adott vállalkozás tevékenységének megfelelő marketing stratégia, marketing
tevékenység megtervezése, a fogyasztói magatartás jellemzőinek
figyelembevételével. A fogyasztóvédelem elvei és szabályai
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított
szakirodalom alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2659-06 Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A nemzetközi kereskedelem fejlődésének, valamint a hazai külkereskedelmi
kapcsolatok és szabályozások átalakulásának bemutatása. A nemzetközi
pénzügyek alapfogalmainak és alapösszefüggéseinek értelmezése és
alkalmazása egy adott feltételek között működő hazai vállalkozás
külkereskedelmi tevékenységében
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A külkereskedelmi tevékenység tartalmának és a piaci szereplők feladatainak
bemutatása adott feltételek között működő hazai vállalkozás vonatkozásában
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2660-06 A kereskedelmi vállalkozás vezetése, a gazdálkodás elemzése és
megszervezése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy adott vállalkozás éves beszámolójának elemzése, értékelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy adott vállalkozás lehetséges fizetési formái, azok bizonylatainak, hitel- és
befektetési lehetőségeinek ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2662-06 A kereskedelmi szakmenedzser tevékenysége
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az áruforgalom megszervezésére, elemzésére vonatkozó feladat megoldása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Záró dolgozat megvédése, prezentációja
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
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13. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2666-06 Reklámszervező szakmenedzser tevékenysége
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy
adott
vállalkozás
marketingstratégiájának
ismerete
alapján
marketingkommunikációs operatív programok előkészíése, lebonyolításának
tervezése, értékelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy adott vállalkozás esetében a hatékony reklámeszköz kiválasztásának és a
hatékonyság mérésének módszerei
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Záró dolgozat megvédése (prezentáció a dolgozat lényegi elemeinek
ismertetésével)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
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A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 55 345 01 0010 55 02 azonosító számú, Kereskedelmi szakmenedzser megnevezésű
elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 10
7. vizsgarész: 10
9. vizsgarész: 30
Az 55 345 01 0010 55 06 azonosító számú, Reklámszervező szakmenedzser
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 10
7. vizsgarész: 10
13. vizsgarész: 30
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a
Kereskedelmi menedzser szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás
felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 55 345 01 0010 55 02 azonosító számú, Kereskedelmi szakmenedzser megnevezésű elágazás
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozási formák közös és sajátos jellemzői, a közöttük való választás szempontjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A lehetőségei szerint kiválasztott vállalkozási formában vállalkozást hoz létre
Szükség szerint gondoskodik vállalkozásának átszervezéséről, megszüntetéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozási formák jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyéni és társas vállalkozások fő jellemzői, alapításának, megszűnésének jogi
körülményei, a cégképviselet. Az egyes vállalkozási formák közötti választás szempontjai.
Az okmányirodák és a cégbíróság feladatai.
A vállalkozások alapításával és megszűnésével kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettségek, kapcsolatuk hatóságokkal, pénzintézetekkel
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.2/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozási formák alapításának és megszüntetésének gyakorlati teendői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a piaci viszonyokat, és dönt vállalkozása profiljáról
A lehetőségei szerint kiválasztott vállalkozási formában vállalkozást hoz létre
Szükség szerint gondoskodik vállalkozásának átszervezéséről, megszüntetéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai
D típus A vállalkozás átszervezésének formái, gyakorlati teendői
D típus A vállalkozás megszüntetésének formái, gyakorlati teendői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyéni és társas vállalkozások jogszabályi hátterének értelmezése, piaci információk
birtokában alapításának és megszűnésének gyakorlati teendői
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.3/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi az üzlet (telephely, szalon) működéséhez szükséges engedélyeket
Kialakítja az üzlet (telephely, szalon) külső/belső környezetét/arculatát
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A telephely kiválasztásának szempontjai
D típus A telephely külső/belső arculata kialakításának szempontjai
C típus Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tevékenységformának megfelelő telephely kiválasztásának üzleti szempontjai és az
ehhez integrálható felszerelési, berendezési tárgyak, áru- és vagyonvédelmi eszközök.
Az alapterület kihasználtsága
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.4/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos gyakorlati
teendők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi az üzlet (telephely, szalon) működéséhez szükséges engedélyeket
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Kialakítja az üzlet (telephely, szalon) külső/belső környezetét/arculatát
Biztosítja a berendezések és eszközök működőképességét, szükség szerinti fejlesztését
Gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása
C típus Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adott feltételek mellett a vállalkozás telephelyének kiválasztása indoklással.
A felszerelési és berendezési tárgyak beszerzési lehetőségei, a vállalkozás külső és belső
képének kialakítása üzleti és biztonsági előírásokat is figyelembe véve
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.5/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás működtetésének személyi feltételei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket
A kiválasztott alkalmazottal lefolytatja a béralkut, és elvégzi a munkaviszony
létesítéséhez kapcsolódó feladatokat
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal

37

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai
B típus A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai
C típus A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírások, szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tevékenységformának megfelelő munkakörök kialakításának üzleti szempontjai, a
hatékony létszám- és bérgazdálkodás szempontjai, mutatószámai. A számított és kapott
mutatószámokból levonható következtetések, döntési alternatívák
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.6/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás személyi feltételeinek biztosításával kapcsolatos gyakorlati teendők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket
A kiválasztott alkalmazottal lefolytatja a béralkut, és elvégzi a munkaviszony
létesítéséhez kapcsolódó feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A munkatársak kiválasztásának folyamata, a béralku lefolytatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 60%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkakörök megtervezése adott feltételek esetén. Munkaköri leírások elkészítése,
munkaerőfelvétel, és a munkaviszony létesítéséhez, illetve megszüntetéséhez kapcsolódó
gyakorlati teendők elvégzése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A kereskedelmi vállalkozások erőforrásai és vagyona
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi, számviteli alapfogalmak
B típus A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
döntésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások erőforrásai és szerkezetük, a vállalkozás vagyona, a vagyon tagolása a
számviteli törvény által előírt mérlegtételek alapján.
A mérleg szerkezete és a mérlegadatokból levonható következtetések, döntési alternatívák

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.2/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások nyereségérdekeltsége, az eredmény keletkezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi, számviteli alapfogalmak
B típus A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
döntésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az eredmény keletkezése a számviteli törvény által előírt szabályok alapján, az adatokból
levonható következtetések, döntési alternatívák. Az eredmény szerkezete, a vállalkozások
nyereségképzésének folyamata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.3/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások tevékenységének elemzése, a mutatószámok alkalmazása, a
likviditás figyelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket
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A kiválasztott alkalmazottal lefolytatja a béralkut, és elvégzi a munkaviszony
létesítéséhez kapcsolódó feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi, számviteli alapfogalmak
C típus A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai
B típus A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
döntésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 30%
Tesztfeladat megoldása 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az árbevétel alakulását meghatározó tényezők, a beszerzési ár szerepe, az árrés alakulását
befolyásoló tényezők, a költségek csoportosítása, a költségek alakulására ható tényezők.
A költségszámítás alapjai, a költséghelyi elszámolás, profitcenter-számítás.
A hatékonyság, a jövedelmezőség elemzése, fizetőképesség (likviditás) elemzése, cash
flow elemzés
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.4/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások finanszírozási formái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi, számviteli alapfogalmak
C típus A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai
C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
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4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 40%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A finanszírozás lényege. A vállalkozás tőkeszükségletét befolyásoló tényezők. A
finanszírozás lehetőségei, jellemzői, a finanszírozási formák közötti választás üzleti
szempontjai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.5/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzleti terv jelentősége, fejezetei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja/összeállíttatja az üzleti tervet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti terv tartalma, felépítése
C típus A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai
B típus A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
döntésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
-
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti terv jelentősége, készítésének szükségessége, lehetséges fejezetei, szerkezete

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.6/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzleti terv készítésének folyamata, az üzleti terv összeállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a piaci viszonyokat, és dönt vállalkozása profiljáról
Összeállítja/összeállíttatja az üzleti tervet
A lehetőségei szerint kiválasztott vállalkozási formában vállalkozást hoz létre
Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz
Kialakítja az üzlet (telephely, szalon) külső/belső környezetét/arculatát
Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozási formák jellemzői
C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei
C típus A telephely kiválasztásának szempontjai
D típus A telephely külső/belső arculata kialakításának szempontjai
C típus A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai
C típus A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása
C típus A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai
B típus A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
döntésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mikro-, illetve kisvállalkozás üzleti tervének elkészítése
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3. TANANYAGEGYSÉG

311/1.0/2655-06

Ügyviteli,
munkaerőpiaci
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

311/1.1/2655-06
311/1.2/2655-06
311/1.3/2655-06
311/1.4/2655-06
311/1.5/2655-06
311/1.6/2655-06

20
0
8
8
6
4

0
0
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyviteli folyamatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a vállalkozás/intézmény ügyviteli folyamatait, üzleti információit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó üzleti, ügyviteli folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Leírás készítése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megismertetni az ügyviteli folyamat tevékenységeit, gépesítési lehetőségeit
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.2/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegszerkesztés, táblázat és adatbázis kezelés, infokommunikációs eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a korszerű irodatechnikát (másoló, adattároló, - feldolgozó berendezések,
elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, infokommunikációs eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat kis létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A korszerű irodatechnika (másológép, adattárolók, feldolgozó, adatbáziskezelő és
infokommunikációs alkalmazása)
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.3/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Álláskeresési technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül és alkalmazkodik a hazai és európai munkaerőpiac követelményeire, menedzseli
önmagát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az álláskeresési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkaügyi kapcsolatok előkészítése, információs eszközeinek alkalmazása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.4/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaköri leírások és teljesítmény értékelő technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokat
Alakítja, irányítja a vállalkozásban foglalkoztatottak hatékony munkamegosztását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkakör- és teljesítményelemzési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozásban foglalkoztatottak munka és feladatmegosztása. A munkaerőgazdálkodás
elemei és folyamatai. A teljesítményértékelés technikái
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.5/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Humánerőforrás-gazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül és alkalmazkodik a hazai és európai munkaerőpiac követelményeire, menedzseli
önmagát
Alakítja, irányítja a vállalkozásban foglalkoztatottak hatékony munkamegosztását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
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Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkakapcsolatok alakítását és alakulását befolyásoló tényezők elemzése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.6/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógéppel támogatott munkaerő-gazdálkodási rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül és alkalmazkodik a hazai és európai munkaerőpiac követelményeire, menedzseli
önmagát
Alkalmazza a korszerű irodatechnikát (másoló, adattároló, - feldolgozó berendezések,
elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A számítógéppel támogatott munkaerő-gazdálkodási rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkaerő alkalmazásával, a munkamegosztással, a tevékenység folyamatos figyelemme
kísérésével, ellenőrzésével és értékelésével összefüggő számítógépes rendszerek
alkalmazása
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4. TANANYAGEGYSÉG

311/2.0/2655-06

Gazdasági és
munkajogi
alapismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

311/2.1/2655-06
311/2.2/2655-06
311/2.3/2655-06

18
4
6

0
0
0

0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkajog
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A jogi alapfogalmak, a gazdaságot és ezen belül a munkapiacot érintő jogterületek
megismertetése, elsajátíttatása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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311/2.2/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkakörnyezet, tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja az adott munkahelyre vonatkozó speciális munka-, és környezetvédelmi, illetve
további előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munka, baleset és tűzvédelmi szabályok elsajátíttatása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.3/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerződéskötések hazai és nemzetközi gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a munkaügyi kapcsolatok előkészítésében, az erre vonatkozó szerződés
kötésében, és az ezzel összefüggő érdekvédelmi, érdekegyeztetési folyamatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szerződéskötések hazai és nemzetközi gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdasági szerződések formáival és tartalmával összefüggő alapismeretek
megismertetése
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311/1.0/2656-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Protokoll ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A protokoll és az üzleti etika
C típus A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
működésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A protokoll alapszabályainak megismertetése. Az üzleti világ viselkedési szabályai
(öltözködés, megjelenés, pontosság, telefonálás). A rendezvény szervezés protokolláris
követelményei. A külföldi országok legfontosabb protokoll sajátosságai

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.2/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti etika alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
B típus A protokoll és az üzleti etika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jog és erkölcs, gazdaság és erkölcs. A cselekedetek erkölcsi értékelése. Vállalati
felelősség. Az üzleti világ etikai konfliktusai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegértelmezés (általános és szakmai)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.2/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegfogalmazás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
11 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Köznyelvi és szakmai szövegek pontos fogalmazása, tömörítése, formai követelményeinek
gyakorlása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.3/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Szóbeli kommunikációs gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
B típus A tárgyalások előkészítése, dokumentálása, tárgyalási stratégiák és technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti verbális kommunikáció sajátosságai, nyelv helyessége, tömör világos
fogalmazások gyakorlása. Az üzleti beszédtechnika alkalmazása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/3.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárgyalások előkészítése, dokumentálása, tárgyalási stratégiák és technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tárgyalások előkészítése, dokumentálása, tárgyalási stratégiák és technikák
C típus A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti tárgyalások típusai, előkészítése. Tárgyalási stratégiák és technikák. A tárgyalás
folyamata. Tárgyalási emlékeztetők készítése. Tréningek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/3.2/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Új üzleti partnerek felderítéséhez kapcsolatok kiépítéséhez, üzleti információk
felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez, értékeléséhez
szükséges gyakorlati ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Együttműködik a szakmai partnerekkel, helyi és regionális önkormányzatokkal,
kamarákkal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatokat épít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Új üzleti partnerek felderítéséhez, kapcsolatok kiépítéséhez, közérdekű és üzleti
információk felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez,
értékeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek
C típus A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
C típus A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
működésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/4.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzleti kommunikáció módjai és szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
C típus Új üzleti partnerek felderítéséhez, kapcsolatok kiépítéséhez, közérdekű és üzleti
információk felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez,
értékeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek
C típus A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
működésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti levél, kereskedelmi levelezés fajtái. Szakmai tájékoztatók, tanulmányok,
publikációk, bizonylatok tartalmi és formai követelményei. A prezentáció alkalmazása. Az
üzleti szervezeten belüli üzleti kommunikáció fajtái és formai követelményei.
Az ületi levelezés kezelése, iratok tárolása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/5.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahelyi kapcsolatok alakítása és hatásának vizsgálati módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Munkahelyi csoportfolyamatok. Önérvényesítés, viselkedés a munkacsoportban. Beosztott
és vezető viselkedése. Időgazdálkodás, tudatos karriertervezés. Önmotiválás, önuralom

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/5.2/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzleti partnerekkel és a nyilvánossággal való kapcsolattartás módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Együttműködik a szakmai partnerekkel, helyi és regionális önkormányzatokkal,
kamarákkal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatokat épít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
C típus Új üzleti partnerek felderítéséhez, kapcsolatok kiépítéséhez, közérdekű és üzleti
információk felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez,
értékeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek
C típus A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
C típus A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
működésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jellegzetes viselkedésformák az üzleti partnerekkel. A reflektív viselkedés jellemzői.
Szerepjátékok üzleti kapcsolatokban és a nyilvánosság előtt
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/5.3/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Konfliktus kezelési technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Konfliktus helyzetek konstruktív megoldásának gyakorlása. Jellegzetes munkahelyi és
emberi konfliktusok. Az agresszió kezelése. Befolyásolási technikák a kliensekkel
kialakult vitákban
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10. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Irodatechnikai és a vállalkozások működtetéshez szükséges magyar és idegen nyelvű
szoftverek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelvű szoftverekkel dolgozik, használja a kezelőfelületeket, megérti a
felhasználónak készített leírásokat, üzeneteket
Működteti a vállalkozás információs és kommunikációs rendszerét
Aktívan felhasználja a döntési folyamatokban az információs rendszert és annak
adatbázisát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az irodatechnikai idegen, illetve magyar nyelvű általános szoftverek
D típus A vállalkozás működéséhez szükséges idegen, illetve magyar nyelvű speciális szoftverek
C típus A számítógéphálózat-szolgáltatások (elektronikus levelezés, levelezésre épülő
szolgáltatások, távoli számítógépek elérésének lehetőségei és feltételei, adatátvitel,
keresési és tájékozódási lehetőségek a hálózaton)
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magyar és idegen nyelvű szoftverek kezelőfelületeinek használata, a felhasználónak
készített leírások, üzenetek megértése és alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.2/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatbáziskezelő alkalmazások, adatellenőrzések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a vállalkozás információs és kommunikációs rendszerét
Aktívan felhasználja a döntési folyamatokban az információs rendszert és annak
adatbázisát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatbáziskezelő alkalmazások tervezése, a megfelelő eszköz kiválasztása
C típus A számítógéphálózat-szolgáltatások (elektronikus levelezés, levelezésre épülő
szolgáltatások, távoli számítógépek elérésének lehetőségei és feltételei, adatátvitel,
keresési és tájékozódási lehetőségek a hálózaton)
C típus A lekérdezések alapjai, létrehozása, tulajdonságai, mentése, exportálása
C típus Az adatellenőrzés végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
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A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások kommunikációs és információs rendszerének, adatbázisának aktív
felhasználása, az előkészítő és döntési folyamatokban. Az adatellenőrzés végrehajtásának
lehetőségei. Lekérdezések tulajdonságai, mentése, exportálása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.3/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógéphálózat szolgáltatások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a vállalkozás információs és kommunikációs rendszerét
Aktívan felhasználja a döntési folyamatokban az információs rendszert és annak
adatbázisát
Idegen nyelvű szoftverekkel dolgozik, használja a kezelőfelületeket, megérti a
felhasználónak készített leírásokat, üzeneteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A számítógéphálózat-szolgáltatások (elektronikus levelezés, levelezésre épülő
szolgáltatások, távoli számítógépek elérésének lehetőségei és feltételei, adatátvitel,
keresési és tájékozódási lehetőségek a hálózaton)
C típus A lekérdezések alapjai, létrehozása, tulajdonságai, mentése, exportálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítógéphálózat (elektronikus levelezés, az erre épülő szolgáltatások, keresési
tájékozódási lehetőségek gyakorlati alkalmazása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelvű kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai idegen nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai szókincs
birtokában
Szakmai idegen nyelvi szöveget megért (szövegértés) és fordít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai idegen nyelvű üzleti levelezés
B típus Szakmai idegen nyelvű szövegértés, fordítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
55 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai idegen nyelvű szóbeli kommunikáció, az általános és a szakmai szókincs
alkalmazása. Szakmai idegen nyelvű hallott szöveg megértésének és beszédkészségnek
gyakorlása üzleti szituációkon keresztül
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.2/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelvű szövegértés, fordítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai idegen nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai szókincs
birtokában
Szakmai idegen nyelvi szöveget megért (szövegértés) és fordít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai idegen nyelvű üzleti levelezés
B típus Szakmai idegen nyelvű szövegértés, fordítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai idegen nyelvű íráskészség, fogalmazás, idegen nyelvű szövegértés, fordítás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Közgazdasági alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Közgazdasági alapismeretek, az összefüggések kereskedelmi szemléletű alkalmazása
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdálkodás alapfogalmai, a piac működésének törvényszerűségei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.2/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozások helye, szerepe a gazdaságban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A termelő és szolgáltató vállalkozások helye, szerepe a gazdaságban és a piac
működésének törvényszerűségei
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
B típus A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termelő és szolgáltató vállalkozások működési formái, helye, szerepe a gazdaságban.
Vállalati célkitűzések. Vállalaton belüli alapvető szerepek
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.3/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozások gazdálkodásának alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Irányítja, szervezi, vezeti az üzleti célkitűzések operatív megvalósítását
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
B típus A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
C típus A vállalkozások ellenőrzési rendszerei, módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások az inputpiacon, vállalkozások termelő tevékenysége,
költséggazdálkodásának alapjai
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.4/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalatok értékesítési módszerei és érdekeltségi rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Irányítja, szervezi, vezeti az üzleti célkitűzések operatív megvalósítását
Részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
B típus A piac működésének ismerete alapján az áruforgalom szervezésének, lebonyolításának és
az optimális beszerzési, értékesítési módok gyakorlati alkalmazási lehetőségei
B típus A beszerzési források, csatornák és folyamatok összehasonlító elemzése, értékelése, a
legkedvezőbb beszerzési források kiválasztása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozások kibocsátása, értékesítési lehetőségei és módszerei. Érdekeltségi rendszere
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13. TANANYAGEGYSÉG

311/2.0/2658-06

Marketing
alapismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

311/2.1/2658-06
311/2.2/2658-06
311/2.3/2658-06

8
10
10

0
0
0

0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

28

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Piaci információk megszerzése, értelmezése és értékelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Irányító készség
Önállóság
Kapcsolatteremtő készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az információk fogalma, jelentősége, szerepe. Piackutatás, piacszegmentáció,
szegmentációs ismérvek és technikák
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.2/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing stratégiák alapvető formái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Szervezi a vállalkozás reklám tevékenységét és alakítja, felügyeli a vállalkozás PR
tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vállalati célkitűzések, üzleti tervezés
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
B típus A marketing és versenystratégiák alapvető formái, tervezése, kiválasztása és
megvalósítása
C típus A marketing és reklámtevékenység gazdálkodási, pénzügyi vonatkozásainak tervezése,
ellenőrzése
C típus PR kampányok előkészítésének elemzése, megszervezésének, végrehajtásának, hatásainak
értékelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A stratégiakészítés folyamata, tervezésének módszerei. A marketing elemei, az elemek
kapcsolata egymással. Marketingkommunikáció. Új irányzatok a marketingben. Külpiaci
marketing
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.3/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing és reklám tevékenység gazdálkodási és pénzügyi vonatkozásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Szervezi a vállalkozás reklám tevékenységét és alakítja, felügyeli a vállalkozás PR
tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
C típus A marketing és reklámtevékenység gazdálkodási, pénzügyi vonatkozásainak tervezése,
ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
80

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A piac bemutatása. Az árpolitika fogalma, szerepe. Reklámeszközök és ezek alkalmazása.
A PR tevékenység szervezése, irányítása
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14. TANANYAGEGYSÉG

311/3.0/2658-06

Üzleti statisztika

azonosítója

szk

311/3.1/2658-06

0

0

16

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/3.1/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti statisztikai alapfogalmai és módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi
részfeladatok ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
B típus A vállalkozással szembeni számviteli, pénzügyi, adózási követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

16

Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A statisztika alapfogalmai, viszonyszámok, középértékek, indexek, regresszió számítás,
idősor elemzés

83

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

15. TANANYAGEGYSÉG

311/4.0/2658-06

Vállalkozások
ellenőrzési
rendszerei,
módszerei

azonosítója

szk
szk
szk
szk

311/4.1/2658-06
311/4.2/2658-06
311/4.3/2658-06
311/4.4/2658-06

8
8
8
8

0
0
0
0

0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/4.1/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Irányítja, szervezi, vezeti az üzleti célkitűzések operatív megvalósítását
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi
részfeladatok ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vállalati célkitűzések, üzleti tervezés
B típus A piaci információk megszerzése, értelmezése és értékelése
B típus A marketing és versenystratégiák alapvető formái, tervezése, kiválasztása és
megvalósítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti tervek készítésének forrásai, ezek felhasználása egy üzleti terv alapvető tartalmi
és formai elemei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/4.2/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozásokkal szembeni pénzügyi, adózási követelmények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi
részfeladatok ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozással szembeni számviteli, pénzügyi, adózási követelmények
C típus A vállalkozásokkal szembeni alapvető jogi, ügyviteli követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások számviteli rendszere. Pénzügyi gazdálkodásának alapvető elemei. A
vállalati adózási rendszer és követelmények alapfogalmai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/4.3/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalati beszerzési források elemzése, értékelése, kiválasztása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A piaci információk megszerzése, értelmezése és értékelése
B típus A piac működésének ismerete alapján az áruforgalom szervezésének, lebonyolításának és
az optimális beszerzési, értékesítési módok gyakorlati alkalmazási lehetőségei
B típus A beszerzési források, csatornák és folyamatok összehasonlító elemzése, értékelése, a
legkedvezőbb beszerzési források kiválasztása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalati beszerzés forrásai, alapvető csatornái. A beszerzési folyamatok elemzése és
értékelése, a legkedvezőbb beszerzési források kiválasztásának szempontjai
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/4.4/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozások ellenőrzési és minőségirányítási rendszerei, módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi
részfeladatok ellátásában
A vállalkozás működése során érvényesíti a fogyasztóvédelemre vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vállalkozások ellenőrzési rendszerei, módszerei
C típus A minőségbiztosítási rendszer alkalmazásának és működtetésének lehetőségei a
gazdálkodó szervezet teljes működésében
B típus A hazai és az EU-s fogyasztóvédelmi célkitűzések, fogyasztóvédelmi jogszabályok
B típus A fogyasztói jogorvoslati lehetőségek
C típus A fogyasztóvédelem intézményrendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A belső ellenőrzés szerepe és alapvető módszerei. A minőségbiztosítási rendszerek
tartalmai, működtetésének lehetőségei. A minőségértékelés legalkalmasabb formái.
Fogyasztóvédelmi hatóság, fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek, békéltető testületek.
Az önkormányzatok fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hatásköre, feladatai. A
fogyasztóvédelmi politika alapvető elvei, a fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályok
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2659-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi ügyletek szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a nemzetközi kereskedelmi szervezetek főbb struktúrájának és
célkitűzéseinek fejlődését
Figyelemmel kíséri az EU és a világkereskedelem szabályzóit
Az üzletpolitika kialakításánál alkalmazza a nemzetközi kereskedelem változásait, főbb
tendenciáit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Nemzetközi pénzügyek alapjai és gyakorlata a külkereskedelemben
C típus A világgazdaság jelentősebb kereskedelmi blokkjai és az eltérő regionális külkereskedelmi
szabályozások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Leírás készítése 10%
Információk önálló rendszerezése 15%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalati gazdálkodás nemzetközi pénzügyi környezete, külső kapcsolatrendszere.
A vállalatok külpiacra jutását segítő hazai és nemzetközi pénzügyi intézmények,
támogatási, finanszírozási programok
Pénzügyi kockázatok (elsősorban az árfolyam- és kamatkockázat) és hatásuk a vállalatok
nemzetközi ügyleteire, kockázatkezelési módszerek a hazai és nemzetközi pénz- és
tőkepiacok bekapcsolásával
Nemzetközi ügyletek pénzügyi eszköz- és feltételrendszere, az ezekre ható tényezők
A világgazdaság jelentősebb kereskedelmi blokkjai, és az eltérő regionális külkereskedelm
szabályozások
A nemzetközi áruáramlás infrastruktúrája és eszközei
A közlekedési ágak főbb jellemzői, alkalmazásuk szempontjai, a nemzetközi fuvarpiac
szereplői, alapfogalmak
Nemzetközi fuvarozás szabályozása és okmányai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2659-06
A tananyagelem megnevezése:
Külkereskedelmi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkotóan alkalmazza a külkereskedelem szerepének, szereplőinek, nemzetgazdasági
jelentőségének ismeretanyagát
Értelmezi a vámmal kapcsolatos fogalmakat és a vonatkozó rendeleteket
Figyelemmel kíséri az EU és a világkereskedelem szabályzóit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A nemzetközi kereskedelem szerepe, nemzetgazdasági jelentősége, piaci szereplői
C típus A nemzetközi kereskedelem fejlődésének és átalakulásának világgazdasági és hazai
vonatkozásai
B típus Vámok, vámszabályozások, vámkezelési eljárások, a nem vámjellegű korlátozások
C típus A nemzetközi kereskedelmi szervezetek (kialakulásuk, szerepük, intézményeik) és a
nemzetközi kereskedelmi szabályozások
C típus Az Európai Unió egységes piaci- és külkereskedelmi szabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Leírás készítése 10%
Információk önálló rendszerezése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nemzetközi kereskedelem szerepe, nemzetgazdasági jelentősége
A nemzetközi kereskedelem fejlődése, átalakulásának világgazdasági és hazai
vonatkozásai
Nemzetközi kereskedelmi szervezetek (kialakulásuk, szerepük, intézményeik).
Az EU egységes piaci és külkereskedelmi szabályozása
A külkereskedelem állami szabályozásának eszközei: engedélyezés, vámok, nem
vámjellegű korlátozások és tilalmak, devizapolitikai eszközök
A nemzetközi kereskedelmi piac szereplői
Árkockázat menedzsment, a koncentrált piacok és az árutőzsde
Ajánlati tevékenység szerepe a külkereskedelemben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.2/2659-06
A tananyagelem megnevezése:
Külkereskedelmi technika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a külkereskedelmi ügyletek folyamatát és annak okmányait
Meghatározza a vevő és eladó feladatait, kötelezettségeit, és ezeket alkalmazza az üzleti
folyamat során
Tartalmilag szakszerűen intézi az üzleti levelezést
Lebonyolítja a nemzetközi kapcsolatokból adódó pénzforgalmat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A külkereskedelmi ügyletek formái és dokumentumai
B típus A vevő és az eladó feladatai, kötelezettségei a külkereskedelmi ügyletekben
D típus A külkereskedelmi üzleti levelezés formai és tartalmi követelményei
D típus Nemzetközi pénzügyek alapjai és gyakorlata a külkereskedelemben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Leírás készítése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A külkereskedelmi szerződés módjai, és jelentősége a nemzetközi üzleti kapcsolatokban
A külkereskedelmi ügylet formái (fajtái)
Az eladó és vevő feladatai, kötelezettségei. Az INCOTERMS és klauzulái
A külkereskedelmi ügylet lebonyolítása, a szerződés teljesítése. A külkereskedelmi
szerződés tartalmi elemei, a külkereskedelmi ügylethez tartozó dokumentumok; az
üzenetváltás módjai, formai és tartalmi követelményei
A határidős tőzsdetechnikák
Az opciós kereskedelem
A közraktározás, és szerepe a nemzetközi ügyletekben
A Lombardhitelezés, és szerepe a kereskedelmi ügyletben
A kereskedelemhitelezés és a banktrading
Fizetési módok a külkereskedelemben
Különleges külkereskedelmi ügyletek
Külkereskedelmi ügylet lebonyolítás
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2660-06
A tananyagelem megnevezése:
A kereskedelmi gazdálkodás elemzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a vállalkozás éves beszámolóját, a könyvelés főbb típusait és azok
összefüggéseit
Értékeli, elemzi a vállalkozás vagyonát, a vagyonrészek főbb alkotóit, azok hatását a
mérlegre
A vállalkozás eredményes gazdálkodására vonatkozóan alkalmazza az összefüggéseket
(mérleg tábla elemzés)
Alkalmazza a számvitel szabályait, elemzi a költségek hatását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A pénzügyek területeinek jellemzői, a vállalkozások pénzforgalmának elemzési módszerei
C típus A vállalkozások eszközfinanszírozási rendszerének elemzése
D típus A számvitel feladatai, funkciói
D típus A mérlegelemzés feladatai, területeinek megkülönböztetése, módszereinek értékelése
D típus A mérleg- és beszámolókészítés elvei, az elemzés szempontjainak jellemzése
C típus A vállalkozás eredményének mérési módszerei, az egyes módszerek keretfeltételeinek
értékelése
B típus A pénzintézetek és a vállalkozások kapcsolatrendszere
B típus Hitelfelvétellel, befektetéssel kapcsolatos eljárások, követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Döntésképesség
Rugalmasság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
115 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
-
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2660-06
A tananyagelem megnevezése:
A kereskedelmi gazdálkodás vezetése, szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Áttekinti a vállalat pénzügyi folyamatait
A költségvetés alapján kimutatott eredményt értékeli, s vezetői döntésében figyelembe
veszi
A hazai bankrendszerrel kapcsolatos ismereteit alkalmazza a vállalkozás irányításában
Különféle fizetési formákat alkalmaz
Értelmezi a fizetési bizonylatokat és egyéb pénzügyi tranzakciókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A pénzügyek területeinek jellemzői, a vállalkozások pénzforgalmának elemzési módszerei
C típus A vállalkozások eszköz- és pénzgazdálkodásának tervezése
C típus A vállalkozások ellenőrzési és kontrolling rendszerének kialakítása, működtetése,
problémáinak elemzése
B típus Az árképzéssel és a pénzforgalommal összefüggő eljárások és alkalmazásuk
B típus A vállalkozásra vonatkozó adózási szabályok, és a hozzákapcsolódó bizonylatok
B típus A vállalkozásban felmerülő költségek hatásai a gazdálkodásra
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
-
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2662-06
A tananyagelem megnevezése:
A kiskereskedelem munkaszervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összehasonlítja a beszerzési forrásokat, kiválasztja ezek közül az optimálist, és
figyelemmel kíséri a teljes beszerzési folyamatot
Áttekinti a teljes áruforgalmi folyamatot
A piaci folyamatoknak megfelelően meghatározza a termékválasztékot a kereslet és
kínálat összhangjának megteremtésével, figyelembe veszi a szakmai követelményeket a
minőség, árképzés, valamint a logisztika összefüggésében
Megtervezi a teljes áruforgalmi folyamatot, ismeri ezek technológiai feltételeit, részt vesz
ezen folyamatok megvalósulásának ellenőrzésében
Ellátja az áruforgalmi technológiai feladatok elemzését, törekszik ezek innovatív
fejlesztésére
Alkalmazza az áruosztályozási rendszereket, az árukezelési előírásokat
Alkalmazza a minőség megőrzésére vonatkozó előírásokat, ismeri az áruk és
szolgáltatások minőségét meghatározó tényezőket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kereskedelem teljes áruforgalmi folyamata
C típus A beszerzési, készletgazdálkodási folyamatok jellemzői
B típus Áruosztályok és árukezelési előírások ismerete, minőségmegőrzés
A típus Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjai
A típus Az értékesítés formái és azok jellemzői
C típus Áruforgalmi folyamatok technológiai és informatikai jellegzetességei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
75 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A logisztika értelmezése, funkcionális tagozódása. A bolti technológia általános fogalma
és értelmezése a kiskereskedelemben, alkotóelemei, befolyásoló tényezői. Értékesítési
csatornák
A beszerzési folyamat: bolti beszerzések vállalati összefüggései. Beszerzési döntések
előkészítése, végrehajtási feladatok. Feladatmegosztás a beszerzésben, a lebonyolítás
menete. Megrendelések összeállítása, feladásának változatai, technikai megoldásai
Áruátvétel megszervezése, helye a bolti munkafolyamatban.
Árutárolás és megszervezése a boltokban.
Értékesítés megszervezése, lebonyolítása: értékesítési módok és jellemzőik, alkalmazásuk.
Áru- és vevőáramlás a boltban. Elektronikus áruvédelmi rendszerek
Az áruházak sajátosságai: típusai, telepítésük. A beszerzés, áruátvétel, árufogadás,
értékesítés, raktározás szervezésének áruházi sajátosságai.
A bevásárlóközpontok kialakulása, jellemzői, fajtái, létesítésük előkészítése, építésük,
üzemeltetésük
A bolti információs rendszer, korszerű adatfeldolgozási megoldások. A POS rendszer.
Hitelkártyás vásárlás képernyőről, számítógép segítségével. EFT-POS pénztárterminálok.
Elektronikus elszámolás az értékesítés helyén
A kereskedelmi bolthálózat irányítása: a fiókhálózatos (üzletláncokba tatozó) rendszerek.
A döntési és a végrehajtási feladatok megosztásának lehetőségei és változatai
Alternatív kereskedelem: csomagküldő kereskedelem szerepe, működési feltételei,
hatékonysága, számítógépes megrendelések. Értékesítő automaták szerepe az ellátásban.
Komplex áruválasztékkal rendelkező automata boltok. Telemarketing és teleshopping
Elektronikus (interaktív) kiskereskedelem: On-line rendelés számítógépen Virtuális
áruházak, vásárlás az interneten. Az interaktív és a tradicionális kereskedelem versenye
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.2/2662-06
A tananyagelem megnevezése:
Raktározás és nagykereskedelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Áttekinti a teljes áruforgalmi folyamatot
A piaci folyamatoknak megfelelően meghatározza a termékválasztékot a kereslet és
kínálat összhangjának megteremtésével, figyelembe veszi a szakmai követelményeket a
minőség, árképzés, valamint a logisztika összefüggésében
Megtervezi a teljes áruforgalmi folyamatot, ismeri ezek technológiai feltételeit, részt vesz
ezen folyamatok megvalósulásának ellenőrzésében
Ellátja az áruforgalmi technológiai feladatok elemzését, törekszik ezek innovatív
fejlesztésére
Alkalmazza az áruosztályozási rendszereket, az árukezelési előírásokat
Alkalmazza a minőség megőrzésére vonatkozó előírásokat, ismeri az áruk és
szolgáltatások minőségét meghatározó tényezőket
Összehasonlítja a beszerzési forrásokat, kiválasztja ezek közül az optimálist, és
figyelemmel kíséri a teljes beszerzési folyamatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A logisztikai folyamatok (pl.: fuvarozás, szállítmányozás, raktározás) jellemzői
B típus A kereskedelem teljes áruforgalmi folyamata
C típus A beszerzési, készletgazdálkodási folyamatok jellemzői
B típus Áruosztályok és árukezelési előírások ismerete, minőségmegőrzés
C típus Áruforgalmi folyamatok technológiai és informatikai jellegzetességei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A raktározás és a raktárak helye és szerepe a logisztikai folyamatokban.
A raktári munkafolyamatok, a raktár-technológiai modulok.
Raktári tárolási módok, raktári tárolási rendszerek.
Készlet elhelyezési megoldások, szervezési elvek a raktározásban.
A raktári árutárolás és mozgatás eszközeinek alkalmazása.
A raktári áruáramlás megszervezése.
A rendelés-összeállítás (komissiózás) megszervezése a kereskedelmi raktárakban
A raktárak kapacitása: tároló képesség, áteresztő képesség. A várható forgalom raktári
kapacitásigényének meghatározása. A raktári erőforrások tervezése.
A raktárak telepítési kérdései: a raktártelepítést befolyásoló tényezők. Koncentráció és
koordináció a raktártelepítésben. Outsourcing és a logisztikai szolgáltató központok.
Áruszállítási rendszerek, a raktárak szállítási feladatai: A kereskedelmi áruszállítások
jellegzetességei, a kereskedelmi áruterítés. A terítőfeladatok jellegzetességei. A
járattervezés. A terítési feladatok kihelyezése.
A raktárak közlekedési kapcsolatai. A raktári áruszállítások megoldásai: szerződéstípusok
az árutovábbításra. A fuvarozási szerződés
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.3/2662-06
A tananyagelem megnevezése:
Fuvarozás és szállítmányozás, nemzetközi logisztika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a megfelelő fuvarozási, szállítási feltételeket, megszervezi a fuvarozási
tevékenységet, és kialakítja az ezek megvalósításához szükséges szerződéseket
Alkalmazza a hazai és nemzetközi vámeljárásokat, figyelemmel kíséri a jogszabályi
változásokat
Ellátja a kereskedelmi vállalkozás külkereskedelmi üzleti feladatait a szerződés
előkészítés, megkötés és lebonyolítás vonatkozásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A logisztikai folyamatok (pl.: fuvarozás, szállítmányozás, raktározás) jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az árura vonatkozó adásvételi és fuvarozási szerződések összefüggései
Választás a fuvarozási módok s partnerek között
Szállítmányozás fogalma, szállítmányozási szerződés
Fuvarozó és szállítmányozó felelőssége, feladatai
Fuvarozási s szállítmányozási piac
Áruszállítási rendszerek és igények. Fuvarozók és speditőrök szerepe az áruszállítási
igények kielégítésében. Szállítási láncok, közvetlen, összetett szállítás, integrált szállítási
láncok.
Közlekedéspolitika, közlekedési munkamegosztás az áruszállításban
A belföldi és nemzetközi vasúti árufuvarozás jellemzői, szabályozása. A vasúti
árufuvarozási szerződés. Szállítmányozási feladatok a vasúti árufuvarozásban. Az európai
közlekedéspolitika és a vasúti árufuvarozás.
A közúti árutovábbítás jellemzői, szabályozása. A nemzetközi közúti árufuvarozás
előkészítése és végrehajtása. Közlekedéspolitikai az EU-ban.
A folyami és tengeri árufuvarozás szerepe az áruszállításokban. A folyami és tengeri
árufuvarozás szabályozása, előkészítése és lebonyolítása.
A légi árufuvarozás szerepe az áruszállításokban. Légi árufuvarozás szabályozása,
előkészítése és lebonyolítása.
A kombinált áruvarozás kialakulása, fejlődésének feltételei, változatai, technikái. A
kombinált fuvarozás szerepe az európai közlekedéspolitikában.
Nemzetközi gyűjtőszállítmányozás lényege, folyamata, szerepe. Futárszolgálatok a
gyűjtőszállítmányozásban.
Nemzetközi áruáramlatok és logisztikai központok.
A külkereskedelmi ügyletek rendszerezése.
A külkereskedelmi szerződésekben szabályozott kérdések, a külkereskedelmi szerződés
feltételei, a fuvarparitás
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21. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2662-06
A tananyagelem megnevezése:
Kereskedelmi informatika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a kereskedelmi informatikai rendszereket a teljes áruforgalmi folyamatra
vonatkozóan (pl. áruazonosítás, készletgazdálkodás, rendelési folyamatok, stb.), felismeri
az e-businnesbe való bekapcsolódás lehetőségeit
Áttekinti a teljes áruforgalmi folyamatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Áruforgalmi folyamatok technológiai és informatikai jellegzetességei
B típus A kereskedelem teljes áruforgalmi folyamata
C típus A beszerzési, készletgazdálkodási folyamatok jellemzői
A típus Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 30%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az információs rendszerek alapjai
A vállalati információs rendszerek szerkezetének és működésének sajátosságai a
kereskedelmi vállalatoknál
A bolti vonalkódos cikkelemes áruforgalmi rendszerek funkciói, felépítésük, szerkezetük
és működésük jellemzői
A központi áruforgalmi irányító rendszereinek szerkezete, funkciói, a központi
áruforgalmi- és az integrált vállalati irányítási rendszer kapcsolatai
A bolti áruforgalmi információs rendszerekkel szemben támasztandó üzletpolitikai,
gazdálkodási, marketing és kereskedelemtechnológiai követelmények
Az RFID-technológia jövőbeni térhódítása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/3.1/2662-06
A tananyagelem megnevezése:
A kereskedelmi vállalatok gazdálkodásának elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elemzi a gazdálkodó szervezet tevékenységét, részt vesz a stratégia kialakításában, és
megtervezi a gazdálkodást
Vezeti a kereskedelmi vállalkozást, megszervezi a gazdálkodást
Áttekinti a teljes áruforgalmi folyamatot
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kereskedelem teljes áruforgalmi folyamata
C típus A beszerzési, készletgazdálkodási folyamatok jellemzői
B típus Pénzügyi, számviteli alapfogalmak
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
80 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kereskedelmi vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai a megvalósíthatósági
tanulmánytól a társasági szerződésen keresztül a vállalkozás cégbírósági bejegyzéséig
A kereskedelmi vállalkozás szervezésének kérdései, a vállalkozás átszervezésének formái,
gyakorlati teendői
A vállalkozások vétele és eladása, a vállalkozások piaci értékének becslése, a vállalkozás
megszűntetésének lehetséges formái és gyakorlati lépései
A vállalkozásokkal szembeni számviteli, pénzügyi és adózási követelmények
A vállalkozások stratégiájának lényege, a kereskedelmi vállalati stratégiák sajátosságai
Az integrált áruforgalmi és pénzügyi tervezés módszere a kereskedelmi vállalkozások
esetén. E tervezési módszer és az üzleti tervkészítés kapcsolata
A vállalkozások pénzforgalmának elemzési módszerei
A kereskedelmi vállalkozás likviditásának fenntartása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/3.2/2662-06
A tananyagelem megnevezése:
A kereskedelmi vállalatok gazdálkodásának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elemzi a gazdálkodó szervezet tevékenységét, részt vesz a stratégia kialakításában, és
megtervezi a gazdálkodást
Vezeti a kereskedelmi vállalkozást, megszervezi a gazdálkodást
Összehasonlítja a beszerzési forrásokat, kiválasztja ezek közül az optimálist, és
figyelemmel kíséri a teljes beszerzési folyamatot
Áttekinti a teljes áruforgalmi folyamatot
A piaci folyamatoknak megfelelően meghatározza a termékválasztékot a kereslet és
kínálat összhangjának megteremtésével, figyelembe veszi a szakmai követelményeket a
minőség, árképzés, valamint a logisztika összefüggésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kereskedelem teljes áruforgalmi folyamata
C típus A beszerzési, készletgazdálkodási folyamatok jellemzői
B típus A kereskedelmi vállalkozás likviditásának fenntartása
B típus A vállalkozás átszervezésének és megszüntetésének formái, gyakorlati teendői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés

106

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti ötlet helyességének elemzése és az időzítés problémája.
Az értékesítés alakulásának elemzése, az árréstömeg nagyságát befolyásoló tényezők
hatásának számszerű kimutatása.
A beszerzési árajánlatok kiértékelése, a beszerzési, a szállítási, a raktározási és a
készletfinanszírozási költség figyelembevételével.
Árkalkuláció készítése.
A költségek tervezésére a fajlagos költségszintek felhasználásával
A kezdeti tőkeszükséglet meghatározása és a kezdeti tőkeigény csökkentésének módja
Az árrés-tömeg, a nyereség és a költségek, valamint a forgási sebesség és a készletek,
illetve a tőkelekötés kapcsolatai.
Egy kereskedelmi cég havi pénzügyi bevételeinek és kiadásainak előrejelzése és ennek
kezelése.
A vállalkozás piaci értékének meghatározása a mérlegmódszer segítségével
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/4.1/2662-06
A tananyagelem megnevezése:
A marketingkommunikáció elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A kereskedelmi tevékenységre vonatkozóan alkalmazza a piacelemzés különféle
módszereit
Döntések előkészítésében vesz részt a marketingstratégia területén
Kidolgozza a marketingakció-tervet, előkészíti megvalósítását, értékeli annak
eredményességét
Alkalmazza a PR-módszereket
Betartja a reklám jogi, etikai, erkölcsi követelményeit
Alkalmazza a marketingmix elemeket, alkalmazza ezeket az adott vállalkozás esetében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A marketingstratégia kereskedelmi alkalmazása
D típus A marketingmix elemek kereskedelmi jellemzői
D típus Kereskedelmi vállalkozások marketing- és reklámtevékenységének jellemzői
B típus Értékesítés-ösztönzés és PR a kereskedelemben
C típus Reklámjogi, etikai és esztétikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kommunikáció fogalma, összetevői, fajtái, megjelenési formái.
A kommunikáció és a marketing: a marketing kommunikatív és nem kommunikatív
elemei, a kommunikációs mix.
Az arculat fogalma és összetevői (CI, CC, CD). Az arculat tervezése.
A márka és a védjegy fogalma, jelentősége. Márkaépítés, védjegyeztetés.
Az image.
A reklám fogalma, története, a fejlődését meghatározó tényezők.
A reklám funkciói, fajtái, hatásmechanizmusa, piaca, eszközei.
A pr fogalma, funkciói, alapelvei.
A pr területei: belső pr, sajtó-pr, lobbizás, válságkommunikáció, egyéb.
A vásárlásösztönzés fogalma, szerepe, szervezése, reklámozása.
A vásárlásösztönzés fajtái: bemutatások, engedmények, jutalmak, nyeremények.
A vásárlásösztönzés specialitásai az értékesítő munkatársak és a közvetítő kereskedelem
ösztönzése esetén.
A direktmarketing fogalma, kialakulásának-fejlődésének okai, jelentősége, újszerű
szemléletmódja, eszközei.A szponzorálás fogalma. A szponzor szempontjai, az 1:1
szabály. A szponzor-keresés. A szponzorálás főbb területei.
A reklámtörvény létrejötte, alapelvei, hatálya, általános és tárgyi tilalmai, a
reklámfelügyeleti eljárás.
A médiatörvény egyes, a reklámozásra vonatkozó előírásai.
A sajtótörvény egyes rendelkezései. Az adatbázisok létrehozására és kereskedelmére
vonatkozó szabályok. Az ún. nyelvtörvény. A szerencsejáték-törvény egyes paragrafusai.
A reklámetika kialakulása, célja. A Magyar Reklámetikai Kódex
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/4.2/2662-06
A tananyagelem megnevezése:
A marketingkommunikáció eszközei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a marketingmix elemeket, alkalmazza ezeket az adott vállalkozás esetében
Vizsgálja a marketing döntések hatását a vállalkozás gazdálkodására
Összehasonlításokat végez a versenytársak gazdálkodási-, marketing- és
reklámtevékenységére vonatkozóan
Alkalmazza a marketing- kommunikáció eszközeit az eredményes gazdálkodás
megvalósítása érdekében
Kiválasztja a hatékony reklámeszközöket
Megtervezi az eladásösztönzés hatékony módját, és részt vesz az akciók
megtervezésében, lebonyolításában és az eredmények értékelésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A marketingstratégia kereskedelmi alkalmazása
D típus A marketingmix elemek kereskedelmi jellemzői
D típus Kereskedelmi vállalkozások marketing- és reklámtevékenységének jellemzői
B típus Marketing-kommunikációs eszközök kereskedelmi alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 35%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 35%
Tárgyminták azonosítása 10%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A reklámhordozó, reklámanyag, reklámeszköz fogalma. Az eszközök jellemzésérecsoportosítására szolgáló tulajdonságok (pl. publicitás, közönségösszetétel, érzékszervi
hatás, irányíthatóság, bevethetőség, leállíthatóság, abszolút és relatív költség, stb.)
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Nyomdai alapismeretek (nyomási eljárások, színes nyomtatás, papír, betű, kötészet). A
reklámnyomtatványok fajtái, jellemzői. A nyomtatványok kivitelezésének folyamata
(kézirat, illusztráció, tipográfia, korrektúra, próbanyomat, imprimálás, stb.)
Filmgyártási alapismeretek (a marketingfilmek fajtái, forgatókönyv-fajták, a filmkészítés
folyamata). A televízió, mint reklámhordozó. A televíziós reklámozás előnyei-hátrányai. A
tv-reklámok fajtái. A mozi, mint reklámhordozó
A sajtó, mint reklámhordozó: a lap-típusok eltérő tulajdonságai, a hirdetések fajtái,
méretei, mértékegységei, elhelyezése. A hirdetések hatáselemei. A sajtóhirdetései
tevékenység folyamata
A közterületi reklám. Előnyei-hátrányai. Eszközei: óriásplakát, city light, járműreklámok,
stb. A zártterületi reklám. A rádió, mint reklámhordozó. A rádióreklámok fajtái,
hatáselemei
Az eladáshelyi reklámozás: jellemzői, külső-belső eszközei: portál, kirakat, csomagolás,
árurendezés, másodlagos kihelyezés, árukínálók, display-k, poszterek, stb. A direct mail:
előnyei, jellemzői. A boríték szerepe, a levélírás szabályai, mellékletek
Az internet, mint reklámhordozó: jellemzők, eszközök. A telefon, mint reklámhordozó,
sms- és mms-hirdetések. A reklámtárgy: előnyei, fajtái. Alternatív reklámeszközök
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

24. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/5.1/2662-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakszeminárium
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elemzi a gazdálkodó szervezet tevékenységét, részt vesz a stratégia kialakításában, és
megtervezi a gazdálkodást
Áttekinti a teljes áruforgalmi folyamatot
Megtervezi a teljes áruforgalmi folyamatot, ismeri ezek technológiai feltételeit, részt vesz
ezen folyamatok megvalósulásának ellenőrzésében
Ellátja az áruforgalmi technológiai feladatok elemzését, törekszik ezek innovatív
fejlesztésére
A kereskedelmi tevékenységre vonatkozóan alkalmazza a piacelemzés különféle
módszereit
Vizsgálja a marketing döntések hatását a vállalkozás gazdálkodására
Összehasonlításokat végez a versenytársak gazdálkodási-, marketing- és
reklámtevékenységére vonatkozóan
Alkalmazza a marketing- kommunikáció eszközeit az eredményes gazdálkodás
megvalósítása érdekében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A logisztikai folyamatok (pl.: fuvarozás, szállítmányozás, raktározás) jellemzői
B típus A kereskedelem teljes áruforgalmi folyamata
C típus Áruforgalmi folyamatok technológiai és informatikai jellegzetességei
C típus A beszerzési, készletgazdálkodási folyamatok jellemzői
A típus Az értékesítés formái és azok jellemzői
B típus Marketing-kommunikációs eszközök kereskedelmi alkalmazása
D típus Kereskedelmi vállalkozások marketing- és reklámtevékenységének jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
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Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Információk önálló rendszerezése 20%
Leírás készítése 30%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Írásos elemzések készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat kis létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakdolgozattal kapcsolatos tartalmi, formai és terjedelmi követelmények. A
témaválasztás, az anyaggyűjtés és a vázlatkészítés feladatai
Folyamatos, kiscsoportos és egyéni konzultáció: a témaválasztás, a feldolgozandó
szakirodalom, az anyaggyűjtés, a vázlatkészítés, a szakmai elméleti és gyakorlati
problémák, a leírási és elemzési, szerkesztési és szövegezési kérdésekben
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Az 55 345 01 0010 55 06 azonosító számú, Reklámszervező szakmenedzser megnevezésű
elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

25. TANANYAGEGYSÉG

311/1.0/0001-06

Vállalkozási
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

311/1.1/0001-06
311/1.2/0001-06
311/1.3/0001-06
311/1.4/0001-06
311/1.5/0001-06
311/1.6/0001-06

6
0
6
0
6
0

0
6
0
6
0
6

0
0
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozási formák közös és sajátos jellemzői, a közöttük való választás
szempontjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A lehetőségei szerint kiválasztott vállalkozási formában vállalkozást hoz létre
Szükség szerint gondoskodik vállalkozásának átszervezéséről, megszüntetéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozási formák jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyéni és társas vállalkozások fő jellemzői, alapításának, megszűnésének jogi
körülményei, a cégképviselet. Az egyes vállalkozási formák közötti választás szempontjai.
Az okmányirodák és a cégbíróság feladatai.
A vállalkozások alapításával és megszűnésével kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettségek, kapcsolatuk hatóságokkal, pénzintézetekkel
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.2/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozási formák alapításának és megszüntetésének gyakorlati teendői
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a piaci viszonyokat, és dönt vállalkozása profiljáról
A lehetőségei szerint kiválasztott vállalkozási formában vállalkozást hoz létre
Szükség szerint gondoskodik vállalkozásának átszervezéséről, megszüntetéséről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozás létrehozásának gyakorlati feladatai
D típus A vállalkozás átszervezésének formái, gyakorlati teendői
D típus A vállalkozás megszüntetésének formái, gyakorlati teendői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyéni és társas vállalkozások jogszabályi hátterének értelmezése, piaci információk
birtokában alapításának és megszűnésének gyakorlati teendői
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.3/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás működtetéséhez szükséges tárgyi feltételek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi az üzlet (telephely, szalon) működéséhez szükséges engedélyeket
Kialakítja az üzlet (telephely, szalon) külső/belső környezetét/arculatát
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A telephely kiválasztásának szempontjai
D típus A telephely külső/belső arculata kialakításának szempontjai
C típus Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tevékenységformának megfelelő telephely kiválasztásának üzleti szempontjai és az
ehhez integrálható felszerelési, berendezési tárgyak, áru- és vagyonvédelmi eszközök
Az alapterület kihasználtsága
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.4/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatos gyakorlati
teendők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi az üzlet (telephely, szalon) működéséhez szükséges engedélyeket
Kialakítja az üzlet (telephely, szalon) külső/belső környezetét/arculatát
Biztosítja a berendezések és eszközök működőképességét, szükség szerinti fejlesztését
Gondoskodik az áru- és vagyonvédelemről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása
C típus Az áru- és vagyonvédelem biztosításának módjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adott feltételek mellett a vállalkozás telephelyének kiválasztása indoklással
A felszerelési és berendezési tárgyak beszerzési lehetőségei, a vállalkozás külső és belső
képének kialakítása üzleti és biztonsági előírásokat is figyelembe véve
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.5/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás működtetésének személyi feltételei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket
A kiválasztott alkalmazottal lefolytatja a béralkut, és elvégzi a munkaviszony
létesítéséhez kapcsolódó feladatokat
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai
B típus A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai
C típus A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó előírások, szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tevékenységformának megfelelő munkakörök kialakításának üzleti szempontjai, a
hatékony létszám- és bérgazdálkodás szempontjai, mutatószámai. A számított és kapott
mutatószámokból levonható következtetések, döntési alternatívák
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.6/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás személyi feltételeinek biztosításával kapcsolatos gyakorlati teendők
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket
A kiválasztott alkalmazottal lefolytatja a béralkut, és elvégzi a munkaviszony
létesítéséhez kapcsolódó feladatokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A munkatársak kiválasztásának folyamata, a béralku lefolytatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi olvasott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 60%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
6 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkakörök megtervezése adott feltételek esetén. Munkaköri leírások elkészítése,
munkaerőfelvétel, és a munkaviszony létesítéséhez, illetve megszüntetéséhez kapcsolódó
gyakorlati teendők elvégzése

119
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26. TANANYAGEGYSÉG

311/2.0/0001-06

Vállalkozások
gazdálkodása

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

311/2.1/0001-06
311/2.2/0001-06
311/2.3/0001-06
311/2.4/0001-06
311/2.5/0001-06
311/2.6/0001-06

5
5
10
4
4
0

0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A kereskedelmi vállalkozások erőforrásai és vagyona
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi, számviteli alapfogalmak
B típus A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
döntésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások erőforrásai és szerkezetük, a vállalkozás vagyona, a vagyon tagolása a
számviteli törvény által előírt mérlegtételek alapján
A mérleg szerkezete és a mérlegadatokból levonható következtetések, döntési
alternatívák
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.2/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások nyereségérdekeltsége, az eredmény keletkezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi, számviteli alapfogalmak
B típus A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
döntésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az eredmény keletkezése a számviteli törvény által előírt szabályok alapján, az adatokból
levonható következtetések, döntési alternatívák. Az eredmény szerkezete, a vállalkozások
nyereségképzésének folyamata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.3/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások tevékenységének elemzése, a mutatószámok alkalmazása, a
likviditás figyelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket
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A kiválasztott alkalmazottal lefolytatja a béralkut, és elvégzi a munkaviszony
létesítéséhez kapcsolódó feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi, számviteli alapfogalmak
C típus A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai
B típus A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
döntésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 30%
Tesztfeladat megoldása 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az árbevétel alakulását meghatározó tényezők, a beszerzési ár szerepe, az árrés alakulását
befolyásoló tényezők, a költségek csoportosítása, a költségek alakulására ható tényezők
A költségszámítás alapjai, a költséghelyi elszámolás, profitcenter-számítás.
A hatékonyság, a jövedelmezőség elemzése, fizetőképesség (likviditás) elemzése, cash
flow elemzés
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.4/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások finanszírozási formái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi, számviteli alapfogalmak
C típus A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai
C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
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4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 40%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A finanszírozás lényege. A vállalkozás tőkeszükségletét befolyásoló tényezők. A
finanszírozás lehetőségei, jellemzői, a finanszírozási formák közötti választás üzleti
szempontjai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.5/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzleti terv jelentősége, fejezetei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja/összeállíttatja az üzleti tervet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti terv tartalma, felépítése
C típus A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai
B típus A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
döntésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti terv jelentősége, készítésének szükségessége, lehetséges fejezetei, szerkezete

6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.6/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzleti terv készítésének folyamata, az üzleti terv összeállítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri a piaci viszonyokat, és dönt vállalkozása profiljáról
Összeállítja/összeállíttatja az üzleti tervet
A lehetőségei szerint kiválasztott vállalkozási formában vállalkozást hoz létre
Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz
Kialakítja az üzlet (telephely, szalon) külső/belső környezetét/arculatát
Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A vállalkozási formák jellemzői
C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei
C típus A telephely kiválasztásának szempontjai
D típus A telephely külső/belső arculata kialakításának szempontjai
C típus A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai
C típus A tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek kialakítása
C típus A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai
B típus A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
döntésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
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A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A mikro-, illetve kisvállalkozás üzleti tervének elkészítése
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27. TANANYAGEGYSÉG

311/1.0/2655-06

Ügyviteli,
munkaerőpiaci
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

311/1.1/2655-06
311/1.2/2655-06
311/1.3/2655-06
311/1.4/2655-06
311/1.5/2655-06
311/1.6/2655-06

20
0
8
8
6
4

0
0
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyviteli folyamatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a vállalkozás/intézmény ügyviteli folyamatait, üzleti információit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó üzleti, ügyviteli folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Leírás készítése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megismertetni az ügyviteli folyamat tevékenységeit, gépesítési lehetőségeit
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.2/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegszerkesztés, táblázat és adatbázis kezelés, infokommunikációs eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a korszerű irodatechnikát (másoló, adattároló, - feldolgozó berendezések,
elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, infokommunikációs eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat kis létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A korszerű irodatechnika (másológép, adattárolók, feldolgozó, adatbáziskezelő és
infokommunikációs alkalmazása)
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.3/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Álláskeresési technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül és alkalmazkodik a hazai és európai munkaerőpiac követelményeire, menedzseli
önmagát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az álláskeresési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkaügyi kapcsolatok előkészítése, információs eszközeinek alkalmazása
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.4/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkaköri leírások és teljesítmény értékelő technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokat
Alakítja, irányítja a vállalkozásban foglalkoztatottak hatékony munkamegosztását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Munkakör- és teljesítményelemzési technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
128

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozásban foglalkoztatottak munka és feladatmegosztása. A munkaerőgazdálkodás
elemei és folyamatai. A teljesítményértékelés technikái
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.5/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Humánerőforrás-gazdálkodás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül és alkalmazkodik a hazai és európai munkaerőpiac követelményeire, menedzseli
önmagát
Alakítja, irányítja a vállalkozásban foglalkoztatottak hatékony munkamegosztását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
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Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkakapcsolatok alakítását és alakulását befolyásoló tényezők elemzése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.6/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógéppel támogatott munkaerő-gazdálkodási rendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felkészül és alkalmazkodik a hazai és európai munkaerőpiac követelményeire, menedzseli
önmagát
Alkalmazza a korszerű irodatechnikát (másoló, adattároló, - feldolgozó berendezések,
elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A számítógéppel támogatott munkaerő-gazdálkodási rendszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógéphasználat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkaerő alkalmazásával, a munkamegosztással, a tevékenység folyamatos
figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével és értékelésével összefüggő számítógépes
rendszerek alkalmazása
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28. TANANYAGEGYSÉG

311/2.0/2655-06

Gazdasági és
munkajogi
alapismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

311/2.1/2655-06
311/2.2/2655-06
311/2.3/2655-06

18
4
6

0
0
0

0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkajog
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkajog
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A jogi alapfogalmak, a gazdaságot és ezen belül a munkapiacot érintő jogterületek
megismertetése, elsajátíttatása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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311/2.2/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkakörnyezet, tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartatja az adott munkahelyre vonatkozó speciális munka-, és környezetvédelmi, illetve
további előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munka, baleset és tűzvédelmi szabályok elsajátíttatása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.3/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerződéskötések hazai és nemzetközi gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a munkaügyi kapcsolatok előkészítésében, az erre vonatkozó szerződés
kötésében, és az ezzel összefüggő érdekvédelmi, érdekegyeztetési folyamatokban
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A szerződéskötések hazai és nemzetközi gyakorlata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdasági szerződések formáival és tartalmával összefüggő alapismeretek
megismertetése
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29. TANANYAGEGYSÉG

311/1.0/2656-06
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protokoll alapjai
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szk
szk

311/1.1/2656-06
311/1.2/2656-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Protokoll ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A protokoll és az üzleti etika
C típus A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
működésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A protokoll alapszabályainak megismertetése. Az üzleti világ viselkedési szabályai
(öltözködés, megjelenés, pontosság, telefonálás). A rendezvény szervezés protokolláris
követelményei. A külföldi országok legfontosabb protokoll sajátosságai

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.2/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti etika alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
B típus A protokoll és az üzleti etika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jog és erkölcs, gazdaság és erkölcs. A cselekedetek erkölcsi értékelése. Vállalati
felelősség. Az üzleti világ etikai konfliktusai
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30. TANANYAGEGYSÉG

311/2.0/2656-06

Kommunikációs
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szk
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegértelmezés (általános és szakmai)
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.2/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Szövegfogalmazás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
11 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Köznyelvi és szakmai szövegek pontos fogalmazása, tömörítése, formai követelményeinek
gyakorlása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.3/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Szóbeli kommunikációs gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
B típus A tárgyalások előkészítése, dokumentálása, tárgyalási stratégiák és technikák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti verbális kommunikáció sajátosságai, nyelv helyessége, tömör világos
fogalmazások gyakorlása. Az üzleti beszédtechnika alkalmazása

138

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

31. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/3.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárgyalások előkészítése, dokumentálása, tárgyalási stratégiák és technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tárgyalások előkészítése, dokumentálása, tárgyalási stratégiák és technikák
C típus A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti tárgyalások típusai, előkészítése. Tárgyalási stratégiák és technikák. A tárgyalás
folyamata. Tárgyalási emlékeztetők készítése. Tréningek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/3.2/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Új üzleti partnerek felderítéséhez kapcsolatok kiépítéséhez, üzleti információk
felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez, értékeléséhez
szükséges gyakorlati ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Együttműködik a szakmai partnerekkel, helyi és regionális önkormányzatokkal,
kamarákkal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatokat épít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Új üzleti partnerek felderítéséhez, kapcsolatok kiépítéséhez, közérdekű és üzleti
információk felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez,
értékeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek
C típus A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
C típus A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
működésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Képzési idő:
15 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/4.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzleti kommunikáció módjai és szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
C típus Új üzleti partnerek felderítéséhez, kapcsolatok kiépítéséhez, közérdekű és üzleti
információk felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez,
értékeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek
C típus A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
működésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti levél, kereskedelmi levelezés fajtái. Szakmai tájékoztatók, tanulmányok,
publikációk, bizonylatok tartalmi és formai követelményei. A prezentáció alkalmazása. Az
üzleti szervezeten belüli üzleti kommunikáció fajtái és formai követelményei
Az ületi levelezés kezelése, iratok tárolása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/5.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahelyi kapcsolatok alakítása és hatásának vizsgálati módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Munkahelyi csoportfolyamatok. Önérvényesítés, viselkedés a munkacsoportban.
Beosztott és vezető viselkedése. Időgazdálkodás, tudatos karriertervezés. Önmotiválás,
önuralom
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/5.2/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzleti partnerekkel és a nyilvánossággal való kapcsolattartás módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Együttműködik a szakmai partnerekkel, helyi és regionális önkormányzatokkal,
kamarákkal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatokat épít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
C típus Új üzleti partnerek felderítéséhez, kapcsolatok kiépítéséhez, közérdekű és üzleti
információk felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez,
értékeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek
C típus A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
C típus A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
működésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jellegzetes viselkedésformák az üzleti partnerekkel. A reflektív viselkedés jellemzői.
Szerepjátékok üzleti kapcsolatokban és a nyilvánosság előtt
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/5.3/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Konfliktus kezelési technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Konfliktus helyzetek konstruktív megoldásának gyakorlása. Jellegzetes munkahelyi és
emberi konfliktusok. Az agresszió kezelése. Befolyásolási technikák a kliensekkel
kialakult vitákban
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Irodatechnikai és a vállkozások működtetéshez szükséges magyar és idegen nyelvű
szoftverek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Idegen nyelvű szoftverekkel dolgozik, használja a kezelőfelületeket, megérti a
felhasználónak készített leírásokat, üzeneteket
Működteti a vállalkozás információs és kommunikációs rendszerét
Aktívan felhasználja a döntési folyamatokban az információs rendszert és annak
adatbázisát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az irodatechnikai idegen, illetve magyar nyelvű általános szoftverek
D típus A vállalkozás működéséhez szükséges idegen, illetve magyar nyelvű speciális szoftverek
C típus A számítógéphálózat-szolgáltatások (elektronikus levelezés, levelezésre épülő
szolgáltatások, távoli számítógépek elérésének lehetőségei és feltételei, adatátvitel,
keresési és tájékozódási lehetőségek a hálózaton)
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Magyar és idegen nyelvű szoftverek kezelőfelületeinek használata, a felhasználónak
készített leírások, üzenetek megértése és alkalmazása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.2/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Adatbáziskezelő alkalmazások, adatellenőrzések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a vállalkozás információs és kommunikációs rendszerét
Aktívan felhasználja a döntési folyamatokban az információs rendszert és annak
adatbázisát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Adatbáziskezelő alkalmazások tervezése, a megfelelő eszköz kiválasztása
C típus A számítógéphálózat-szolgáltatások (elektronikus levelezés, levelezésre épülő
szolgáltatások, távoli számítógépek elérésének lehetőségei és feltételei, adatátvitel,
keresési és tájékozódási lehetőségek a hálózaton)
C típus A lekérdezések alapjai, létrehozása, tulajdonságai, mentése, exportálása
C típus Az adatellenőrzés végrehajtása
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
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A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások kommunikációs és információs rendszerének, adatbázisának aktív
felhasználása, az előkészítő és döntési folyamatokban. Az adatellenőrzés végrehajtásának
lehetőségei. Lekérdezések tulajdonságai, mentése, exportálása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.3/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógéphálózat szolgáltatások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Működteti a vállalkozás információs és kommunikációs rendszerét
Aktívan felhasználja a döntési folyamatokban az információs rendszert és annak
adatbázisát
Idegen nyelvű szoftverekkel dolgozik, használja a kezelőfelületeket, megérti a
felhasználónak készített leírásokat, üzeneteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A számítógéphálózat-szolgáltatások (elektronikus levelezés, levelezésre épülő
szolgáltatások, távoli számítógépek elérésének lehetőségei és feltételei, adatátvitel,
keresési és tájékozódási lehetőségek a hálózaton)
C típus A lekérdezések alapjai, létrehozása, tulajdonságai, mentése, exportálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Információk önálló rendszerezése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A számítógéphálózat (elektronikus levelezés, az erre épülő szolgáltatások, keresési
tájékozódási lehetőségek gyakorlati alkalmazása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelvű kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai idegen nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai szókincs
birtokában
Szakmai idegen nyelvi szöveget megért (szövegértés) és fordít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai idegen nyelvű üzleti levelezés
B típus Szakmai idegen nyelvű szövegértés, fordítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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55 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai idegen nyelvű szóbeli kommunikáció, az általános és a szakmai szókincs
alkalmazása. Szakmai idegen nyelvű hallott szöveg megértésének és beszédkészségnek
gyakorlása üzleti szituációkon keresztül
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.2/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelvű szövegértés, fordítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai idegen nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai szókincs
birtokában
Szakmai idegen nyelvi szöveget megért (szövegértés) és fordít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai idegen nyelvű üzleti levelezés
B típus Szakmai idegen nyelvű szövegértés, fordítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai idegen nyelvű íráskészség, fogalmazás, idegen nyelvű szövegértés, fordítás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Közgazdasági alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Közgazdasági alapismeretek, az összefüggések kereskedelmi szemléletű alkalmazása
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdálkodás alapfogalmai, a piac működésének törvényszerűségei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.2/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozások helye, szerepe a gazdaságban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A termelő és szolgáltató vállalkozások helye, szerepe a gazdaságban és a piac
működésének törvényszerűségei
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
B típus A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termelő és szolgáltató vállalkozások működési formái, helye, szerepe a gazdaságban.
Vállalati célkitűzések. Vállalaton belüli alapvető szerepek
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.3/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozások gazdálkodásának alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Irányítja, szervezi, vezeti az üzleti célkitűzések operatív megvalósítását
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
B típus A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
C típus A vállalkozások ellenőrzési rendszerei, módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások az inputpiacon, vállalkozások termelő tevékenysége,
költséggazdálkodásának alapjai
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.4/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalatok értékesítési módszerei és érdekeltségi rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Irányítja, szervezi, vezeti az üzleti célkitűzések operatív megvalósítását
Részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
B típus A piac működésének ismerete alapján az áruforgalom szervezésének, lebonyolításának és
az optimális beszerzési, értékesítési módok gyakorlati alkalmazási lehetőségei
B típus A beszerzési források, csatornák és folyamatok összehasonlító elemzése, értékelése, a
legkedvezőbb beszerzési források kiválasztása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozások kibocsátása, értékesítési lehetőségei és módszerei. Érdekeltségi rendszere
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Piaci információk megszerzése, értelmezése és értékelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Irányító készség
Önállóság
Kapcsolatteremtő készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az információk fogalma, jelentősége, szerepe. Piackutatás, piacszegmentáció,
szegmentációs ismérvek és technikák
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.2/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing stratégiák alapvető formái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Szervezi a vállalkozás reklám tevékenységét és alakítja, felügyeli a vállalkozás PR
tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vállalati célkitűzések, üzleti tervezés
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
B típus A marketing és versenystratégiák alapvető formái, tervezése, kiválasztása és
megvalósítása
C típus A marketing és reklámtevékenység gazdálkodási, pénzügyi vonatkozásainak tervezése,
ellenőrzése
C típus PR kampányok előkészítésének elemzése, megszervezésének, végrehajtásának, hatásainak
értékelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A stratégiakészítés folyamata, tervezésének módszerei. A marketing elemei, az elemek
kapcsolata egymással. Marketingkommunikáció. Új irányzatok a marketingben. Külpiaci
marketing
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.3/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing és reklám tevékenység gazdálkodási és pénzügyi vonatkozásai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Szervezi a vállalkozás reklám tevékenységét és alakítja, felügyeli a vállalkozás PR
tevékenységét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
C típus A marketing és reklámtevékenység gazdálkodási, pénzügyi vonatkozásainak tervezése,
ellenőrzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A piac bemutatása. Az árpolitika fogalma, szerepe. Reklámeszközök és ezek alkalmazása.
A PR tevékenység szervezése, irányítása
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/3.1/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti statisztikai alapfogalmai és módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi
részfeladatok ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
B típus A vállalkozással szembeni számviteli, pénzügyi, adózási követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
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Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A statisztika alapfogalmai, viszonyszámok, középértékek, indexek, regresszió számítás,
idősor elemzés
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39. TANANYAGEGYSÉG

311/4.0/2658-06

Vállalkozások
ellenőrzési
rendszerei,
módszerei

azonosítója

szk
szk
szk
szk

311/4.1/2658-06
311/4.2/2658-06
311/4.3/2658-06
311/4.4/2658-06

8
8
8
8

0
0
0
0

0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/4.1/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Irányítja, szervezi, vezeti az üzleti célkitűzések operatív megvalósítását
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi
részfeladatok ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vállalati célkitűzések, üzleti tervezés
B típus A piaci információk megszerzése, értelmezése és értékelése
B típus A marketing és versenystratégiák alapvető formái, tervezése, kiválasztása és
megvalósítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti tervek készítésének forrásai, ezek felhasználása egy üzleti terv alapvető tartalmi
és formai elemei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/4.2/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozásokkal szembeni pénzügyi, adózási követelmények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi
részfeladatok ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozással szembeni számviteli, pénzügyi, adózási követelmények
C típus A vállalkozásokkal szembeni alapvető jogi, ügyviteli követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások számviteli rendszere. Pénzügyi gazdálkodásának alapvető elemei. A
vállalati adózási rendszer és követelmények alapfogalmai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/4.3/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalati beszerzési források elemzése, értékelése, kiválasztása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A piaci információk megszerzése, értelmezése és értékelése
B típus A piac működésének ismerete alapján az áruforgalom szervezésének, lebonyolításának és
az optimális beszerzési, értékesítési módok gyakorlati alkalmazási lehetőségei
B típus A beszerzési források, csatornák és folyamatok összehasonlító elemzése, értékelése, a
legkedvezőbb beszerzési források kiválasztása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalati beszerzés forrásai, alapvető csatornái. A beszerzési folyamatok elemzése és
értékelése, a legkedvezőbb beszerzési források kiválasztásának szempontjai
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/4.4/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozások ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszerei, módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi
részfeladatok ellátásában
A vállalkozás működése során érvényesíti a fogyasztóvédelemre vonatkozó előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vállalkozások ellenőrzési rendszerei, módszerei
C típus A minőségbiztosítási rendszer alkalmazásának és működtetésének lehetőségei a
gazdálkodó szervezet teljes működésében
B típus A hazai és az EU-s fogyasztóvédelmi célkitűzések, fogyasztóvédelmi jogszabályok
B típus A fogyasztói jogorvoslati lehetőségek
C típus A fogyasztóvédelem intézményrendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A belső ellenőrzés szerepe és alapvető módszerei. A minőségbiztosítási rendszerek
tartalmai, működtetésének lehetőségei. A minőségértékelés legalkalmasabb formái
Fogyasztóvédelmi hatóság, fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek, békéltető testületek.
Az önkormányzatok fogyasztóvédelemmel kapcsolatos hatásköre, feladatai. A
fogyasztóvédelmi politika alapvető elvei, a fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályok
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2659-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi ügyletek szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a nemzetközi kereskedelmi szervezetek főbb struktúrájának és
célkitűzéseinek fejlődését
Figyelemmel kíséri az EU és a világkereskedelem szabályzóit
Az üzletpolitika kialakításánál alkalmazza a nemzetközi kereskedelem változásait, főbb
tendenciáit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Nemzetközi pénzügyek alapjai és gyakorlata a külkereskedelemben
C típus A világgazdaság jelentősebb kereskedelmi blokkjai és az eltérő regionális külkereskedelmi
szabályozások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Leírás készítése 10%
Információk önálló rendszerezése 15%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalati gazdálkodás nemzetközi pénzügyi környezete, külső kapcsolatrendszere
A vállalatok külpiacra jutását segítő hazai és nemzetközi pénzügyi intézmények,
támogatási, finanszírozási programok
Pénzügyi kockázatok (elsősorban az árfolyam- és kamatkockázat) és hatásuk a vállalatok
nemzetközi ügyleteire, kockázatkezelési módszerek a hazai és nemzetközi pénz- és
tőkepiacok bekapcsolásával
Nemzetközi ügyletek pénzügyi eszköz- és feltételrendszere, az ezekre ható tényezők
A világgazdaság jelentősebb kereskedelmi blokkjai, és az eltérő regionális
külkereskedelmi szabályozások
A nemzetközi áruáramlás infrastruktúrája és eszközei
A közlekedési ágak főbb jellemzői, alkalmazásuk szempontjai, a nemzetközi fuvarpiac
szereplői, alapfogalmak
Nemzetközi fuvarozás szabályozása és okmányai
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2659-06
A tananyagelem megnevezése:
Külkereskedelmi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkotóan alkalmazza a külkereskedelem szerepének, szereplőinek, nemzetgazdasági
jelentőségének ismeretanyagát
Értelmezi a vámmal kapcsolatos fogalmakat és a vonatkozó rendeleteket
Figyelemmel kíséri az EU és a világkereskedelem szabályzóit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A nemzetközi kereskedelem szerepe, nemzetgazdasági jelentősége, piaci szereplői
C típus A nemzetközi kereskedelem fejlődésének és átalakulásának világgazdasági és hazai
vonatkozásai
B típus Vámok, vámszabályozások, vámkezelési eljárások, a nem vámjellegű korlátozások
C típus A nemzetközi kereskedelmi szervezetek (kialakulásuk, szerepük, intézményeik) és a
nemzetközi kereskedelmi szabályozások
C típus Az Európai Unió egységes piaci- és külkereskedelmi szabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Leírás készítése 10%
Információk önálló rendszerezése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
70 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nemzetközi kereskedelem szerepe, nemzetgazdasági jelentősége.
A nemzetközi kereskedelem fejlődése, átalakulásának világgazdasági és hazai
vonatkozásai.
Nemzetközi kereskedelmi szervezetek (kialakulásuk, szerepük, intézményeik).
Az EU egységes piaci és külkereskedelmi szabályozása.
A külkereskedelem állami szabályozásának eszközei: engedélyezés, vámok, nem
vámjellegű korlátozások és tilalmak, devizapolitikai eszközök.
A nemzetközi kereskedelmi piac szereplői.
Árkockázat menedzsment, a koncentrált piacok és az árutőzsde.
Ajánlati tevékenység szerepe a külkereskedelemben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.2/2659-06
A tananyagelem megnevezése:
Külkereskedelmi technika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a külkereskedelmi ügyletek folyamatát és annak okmányait
Meghatározza a vevő és eladó feladatait, kötelezettségeit, és ezeket alkalmazza az üzleti
folyamat során
Tartalmilag szakszerűen intézi az üzleti levelezést
Lebonyolítja a nemzetközi kapcsolatokból adódó pénzforgalmat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A külkereskedelmi ügyletek formái és dokumentumai
B típus A vevő és az eladó feladatai, kötelezettségei a külkereskedelmi ügyletekben
D típus A külkereskedelmi üzleti levelezés formai és tartalmi követelményei
D típus Nemzetközi pénzügyek alapjai és gyakorlata a külkereskedelemben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Leírás készítése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A külkereskedelmi szerződés módjai, és jelentősége a nemzetközi üzleti kapcsolatokban
A külkereskedelmi ügylet formái (fajtái)
Az eladó és vevő feladatai, kötelezettségei. Az INCOTERMS és klauzulái
A külkereskedelmi ügylet lebonyolítása, a szerződés teljesítése. A külkereskedelmi
szerződés tartalmi elemei, a külkereskedelmi ügylethez tartozó dokumentumok; az
üzenetváltás módjai, formai és tartalmi követelményei
A határidős tőzsdetechnikák
Az opciós kereskedelem
A közraktározás, és szerepe a nemzetközi ügyletekben
A Lombardhitelezés, és szerepe a kereskedelmi ügyletben
A kereskedelemhitelezés és a banktrading
Fizetési módok a külkereskedelemben
Különleges külkereskedelmi ügyletek
Külkereskedelmi ügylet lebonyolítás
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2660-06
A tananyagelem megnevezése:
A kereskedelmi gazdálkodás elemzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a vállalkozás éves beszámolóját, a könyvelés főbb típusait és azok
összefüggéseit
Értékeli, elemzi a vállalkozás vagyonát, a vagyonrészek főbb alkotóit, azok hatását a
mérlegre
A vállalkozás eredményes gazdálkodására vonatkozóan alkalmazza az összefüggéseket
(mérleg tábla elemzés)
Alkalmazza a számvitel szabályait, elemzi a költségek hatását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A pénzügyek területeinek jellemzői, a vállalkozások pénzforgalmának elemzési módszerei
C típus A vállalkozások eszközfinanszírozási rendszerének elemzése
D típus A számvitel feladatai, funkciói
D típus A mérlegelemzés feladatai, területeinek megkülönböztetése, módszereinek értékelése
D típus A mérleg- és beszámolókészítés elvei, az elemzés szempontjainak jellemzése
C típus A vállalkozás eredményének mérési módszerei, az egyes módszerek keretfeltételeinek
értékelése
B típus A pénzintézetek és a vállalkozások kapcsolatrendszere
B típus Hitelfelvétellel, befektetéssel kapcsolatos eljárások, követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Döntésképesség
Rugalmasság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
115 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
-
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2660-06
A tananyagelem megnevezése:
A kereskedelmi gazdálkodás vezetése, szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Áttekinti a vállalat pénzügyi folyamatait
A költségvetés alapján kimutatott eredményt értékeli, s vezetői döntésében figyelembe
veszi
A hazai bankrendszerrel kapcsolatos ismereteit alkalmazza a vállalkozás irányításában
Különféle fizetési formákat alkalmaz
Értelmezi a fizetési bizonylatokat és egyéb pénzügyi tranzakciókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A pénzügyek területeinek jellemzői, a vállalkozások pénzforgalmának elemzési módszerei
C típus A vállalkozások eszköz- és pénzgazdálkodásának tervezése
C típus A vállalkozások ellenőrzési és kontrolling rendszerének kialakítása, működtetése,
problémáinak elemzése
B típus Az árképzéssel és a pénzforgalommal összefüggő eljárások és alkalmazásuk
B típus A vállalkozásra vonatkozó adózási szabályok, és a hozzákapcsolódó bizonylatok
B típus A vállalkozásban felmerülő költségek hatásai a gazdálkodásra
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés

175

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
-
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2666-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketingkommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a marketingkommunikáció módszereinek és eszközeinek a lehetséges
csoportosítását
Marketingkommunikációs szakreferensi feladatokat lát el felsővezető mellett
Részt vesz a vállalati arculattervezésben és az imázs alakításban
Alkalmazza a PR módszereket
Idegennyelvű szakmai szöveget fordít, pontosan alkalmazza a szakmailag fontos
kifejezéseket
Reklámkampányokat tervez, szervez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A marketing-kommunikáció módszerei, eszközeinek lehetséges csoportosítása
C típus Az üzleti image szerepe, jelentősége, formálásának alapvető lehetőségei
B típus PR módszerek
C típus Az adatbázis létesítés szakmai és adatvédelmi vonatkozásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Felelősségtudat
Rugalmasság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
82 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kommunikáció fogalma, összetevői, fajtái, folyamata - A kommunikáció szerepe a
marketingben, marketing-mixben - A kommunikációs mix elemei, integrált kommunikáció
fogalma
A marketingkommunikáció társtudományai (pszichológia, szociológia, esztétika), és azok
marketingkommunikációban hasznosítható eredményei, eszközei, módszerei
Az arculat fogalma és összetevői (CI, CC, CD) - Az arculat tervezése - A márka fogalma,
a márkajel és a védjegy - az image
A reklám fogalma, története, a reklám fejlődésére ható tényezők - A reklám funkciói,
fajtái
A pr fogalma, célja, alapelvei - A belső pr - A sajtó-munka - A lobbi - A
válságkommunikáció
A vásárlásösztönzés fogalma, funkciói - A sp fajtái: bemutatások, engedmények, jutalmak
nyeremények - A közvetítő kereskedelem ösztönzésének speciális formái
A direktmarketing fogalma, kialakulásának-fejlődésének okai - Az ambassador-modell Az adatbázissal kapcsolatos követelmények
A szponzorálás fogalma - A szponzor szempontjai, az 1:1 szabály - A szponzor-keresés A szponzorálás főbb területei
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2666-06
A tananyagelem megnevezése:
Reklámeszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketingkommunikációs szakreferensi feladatokat lát el felsővezető mellett
Irányítja a reklámeszközök terveztetését, beszerzését, készletentartását
Alkalmazza a marketing-kommunikáció eszközeit az eredményes gazdálkodás
megvalósítása érdekében
Kiválasztja a hatékony reklámeszközöket
Kapcsolatot alakít ki a reklám- és média ügynökségekkel azok felépítését és
tevékenységét figyelembe véve
A média mérésére vonatkozó mutatószámokat alapján elemzéseket készít, értelmezi
azokat
Idegennyelvű szakmai szöveget fordít, pontosan alkalmazza a szakmailag fontos
kifejezéseket
Részt vesz az adatbázis-gyűjtés és kezelés munkájában, az adatbázisok gyakorlati
hasznosításában az adatbázislétesítés szakmai és adatvédelmi vonatkozásainak ismerete
alapján
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Reklámeszközök terveztetése, beszerzése, készleten tartása
B típus A marketing-kommunikáció eszközei
B típus A hatékony reklámeszközök kiválasztásának módszerei
C típus A média mérésére vonatkozó mutatószámok, azok elemzési és értékelési módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50%
Tárgyminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A reklámhordozó, reklámanyag, reklámeszköz fogalma. Az eszközök jellemzésérecsoportosítására szolgáló tulajdonságok (pl. publicitás, közönségösszetétel, érzékszervi
hatás, irányíthatóság, bevethetőség, leállíthatóság, abszolút és relatív költség, stb.)
Nyomdai alapismeretek (nyomási eljárások, színes nyomtatás, papír, betű, kötészet). A
reklámnyomtatványok fajtái, jellemzői. A nyomtatványok kivitelezésének folyamata
(kézirat, illusztráció, tipográfia, korrektúra, próbanyomat, imprimálás, stb.)
Filmgyártási alapismeretek (a marketingfilmek fajtái, forgatókönyv-fajták, a filmkészítés
folyamata). A televízió, mint reklámhordozó. A televíziós reklámozás előnyei-hátrányai. A
tv-reklámok fajtái. A mozi, mint reklámhordozó
A sajtó, mint reklámhordozó: a lap-típusok eltérő tulajdonságai, a hirdetések fajtái,
méretei, mértékegységei, elhelyezése. A hirdetések hatáselemei. A sajtóhirdetései
tevékenység folyamata
A közterületi reklám. Előnyei-hátrányai. Eszközei: óriásplakát, city light, járműreklámok,
stb. A zártterületi reklám. A rádió, mint reklámhordozó. A rádióreklámok fajtái,
hatáselemei
Az eladáshelyi reklámozás: jellemzői, külső-belső eszközei: portál, kirakat, csomagolás,
árurendezés, másodlagos kihelyezés, árukínálók, display-k, poszterek, stb. A direct mail:
előnyei, jellemzői. A boríték szerepe, a levélírás szabályai, mellékletek
Az internet, mint reklámhordozó: jellemzők, eszközök. A telefon, mint reklámhordozó,
sms- és mms-hirdetések. A reklámtárgy: előnyei, fajtái. Alternatív reklámeszközök

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.2/2666-06
A tananyagelem megnevezése:
Médiakutatás, médiastatisztika, médiatervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketingkommunikációs szakreferensi feladatokat lát el felsővezető mellett
Kiválasztja a hatékony reklámeszközöket
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A média mérésére vonatkozó mutatószámokat alapján elemzéseket készít, értelmezi
azokat
Kapcsolatot alakít ki a reklám- és média ügynökségekkel azok felépítését és
tevékenységét figyelembe véve
Idegennyelvű szakmai szöveget fordít, pontosan alkalmazza a szakmailag fontos
kifejezéseket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A média mérésére vonatkozó mutatószámok, azok elemzési és értékelési módszerei
B típus A hatékony reklámeszközök kiválasztásának módszerei
B típus A marketing-kommunikáció eszközei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A médiakutatások kialakulásának okai. A médiakutatások módszerei: kérdőív, napló,
elektronikus nézőmérő, ad-watch. A médiastatisztikai adatok szegmentálási lehetőségei.
A médiastatisztika mérőszámai: RPI, BR, RCH, AMR, SHR, AFF, AFI, CPT. Ezek
tartalma, kiszámítása, értelmezése.
Médiakutatás a közterületen. Közönségmérés az interneten.
A médiastatisztikai adatok felhasználása a médiatervezésben. A médiatervezés
mérőszámai: GRP, COV-NR, OTS/H, CPT/fő, CPT/kontaktus, CPP
A médiatervező szoftverek szolgáltatásai és alkalmazása
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.3/2666-06
A tananyagelem megnevezése:
Reklámeszköz-gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketingkommunikációs szakreferensi feladatokat lát el felsővezető mellett
Elvégzi a reklámköltségek adminisztrációjához kapcsolódó feladatokat
Szervezi és koordinálja a szakmai kiállításokon való részvételt, kapcsolatot tart a
vásárigazgatóságokkal és a kiállításszervező cégekkel
Kiválasztja a hatékony reklámeszközöket
Alkalmazza és betartatja a marketing-kommunikációs tevékenységre vonatkozó
jogszabályokat és jogi korlátozásokat
Alkalmazza és betartatja a marketing-kommunikációs tevékenységgel összefüggő
számviteli, pénzügyi, adózási szabályokat (játékadó, nyereményadó, stb.)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A marketing-kommunikáció eszközei
B típus A hatékony reklámeszközök kiválasztásának módszerei
B típus Reklámeszközök terveztetése, beszerzése, készleten tartása
C típus A marketing és a reklámköltségek tervezése, dokumentációja
B típus A szakmai kiállításokon való részvétel szervezési, koordinációs feladatai, a
vásárigazgatóságok és a kiállításszervező cégek ismerete
B típus Reklámjogi, etika, erkölcsi követelmények
C típus A marketing-kommunikációs tevékenységgel összefüggő számviteli, pénzügyi, adózási
szabályok (játékadó, nyereményadó, stb.) és azok dokumentációja
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 20%
Leírás készítése 20%
Esetleírás készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Műveletek gyakorlása 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Különféle reklámeszközök (tv-film, plakát, sajtóhirdetés, kiállítási stand, stb.) elemzése,
értékelése
Különféle reklámeszközök (film-forgatókönyv, rádióreklám, sajtóhirdetés, kiállítási stand,
stb.) tervezése, szövegírási és lay-out készítési gyakorlatok
Különféle reklámeszközök (tv, rádió, plakát, sajtóhirdetés, nyomtaványok, stb.)
megrendelése
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/3.1/2666-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervezés-módszertan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összehasonlításokat végez a versenytársak gazdálkodási, marketing és reklám
tevékenységére vonatkozóan
Részt vesz a vállalkozások marketingstratégiájából fakadó marketingkommunikációs
operatív programok tervezésében, lebonyolításában, értékelésében
Közreműködik a DM kampányok megtervezésében, lebonyolításában
Reklámkampányokat tervez, szervez
Megtervezi az eladásösztönzés hatékony módját és részt vesz az akciók megtervezésében,
lebonyolításában és az eredmények értékelésében
Betartja a reklám jogi, etikai, erkölcsi követelményeit
Tervezi és figyelemmel kíséri a marketing- és a reklámköltségeket
Elemzi és méri a marketing és a reklám hatékonyságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozások marketing-stratégiájából fakadó marketing-kommunikációs operatív
programok tervezése, lebonyolítása és értékelési módszerei
C típus A marketing és a reklám hatékonyságának elemzése és mérése
C típus A versenytársak gazdálkodási, marketing és reklám tevékenységére vonatkozó elemzési
módszerek
C típus Az eladás-ösztönzés hatékony módjainak tervezése, az akciók tervezése, lebonyolítása és
az eredmények értékelése
B típus A DM kampányok megtervezése, lebonyolítása
C típus A reklámtevékenység ügyviteli folyamatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Információk önálló rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kommunikáció tervezésének szerepe, jelentősége.
A tervezést megalapozó adatgyűjtés: a kommunikáció tárgya, annak piaca, a potenciális
fogyasztók, a kommunikációs piac.
A kommunikációs feladat meghatározása.
Koncepcionálás: célcsoport-választás, érvek-érvrendszer, termékígéret, stílus, motivációs
rendszer, eszközválasztás-médiamix, dinamika
Szórásterv, Költségterv, A reklámtervező együttműködése művészekkel, gyártókkal,
médiumokkal.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/3.2/2666-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügynökségi együttműködés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kapcsolatot alakít ki a reklám- és média ügynökségekkel azok felépítését és
tevékenységét figyelembe véve
Összehasonlításokat végez a versenytársak gazdálkodási, marketing és reklám
tevékenységére vonatkozóan
Tervezi és figyelemmel kíséri a marketing- és a reklámköltségeket
Elemzi és méri a marketing és a reklám hatékonyságát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A reklám- és médiaügynökségek felépítése és tevékenysége
C típus A versenytársak gazdálkodási, marketing és reklám tevékenységére vonatkozó elemzési
módszerek
C típus A marketing és a reklám hatékonyságának elemzése és mérése
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Leírás készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A reklámpiac résztvevői, szerkezete. A kommunikációs ügynökségek fajtái (full service,
kreatív, média, reklám, pr, dm, promóciós, stb.) Ezek szolgáltatásai
A reklámügynökségek kiválasztása: piaci ismeret, ügynökségi prezentációk, meghívásos
tenederek, nyílt pályázatok, MAKSZ-irányelvek
A briefing célja, lényege. A briefing formai és tartalmi követelményei. A rebrief. A kreatív
és a média brief
A kommunikációs ügynökségekkel történő elszámolás szokásos formái
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/4.1/2666-06
A tananyagelem megnevezése:
Reklámjog és reklámetika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a reklám jogi, etikai, erkölcsi követelményeit
Alkalmazza és betartatja a marketing-kommunikációs tevékenységre vonatkozó
jogszabályokat és jogi korlátozásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Reklámjogi, etika, erkölcsi követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A reklámtörvény létrejötte, alapelvei, hatálya, általános és tárgyi tilalmai, a
reklámfelügyeleti eljárás
A médiatörvény egyes, a reklámozásra vonatkozó előírásai, a közszolgálati és
kereskedelmi adók közötti különbségek
A sajtótörvény egyes rendelkezései. Az adatbázisok létrehozására és kereskedelmére
vonatkozó szabályok. Az ún. nyelvtörvény. A szerencsejáték-törvény egyes paragrafusai
A lobbitrövény. A közterületi reklámeszközökre vonatkozó szabályozás. Reprezentáció,
ajándék. A szerzői jog és a reklám
A reklámetika kialakulása, célja. A Magyar Reklámetikai Kódex története. A hatályos
kódex alapelvei, hatálya. A kódex fontosabb normatívái
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/5.1/2666-06
A tananyagelem megnevezése:
Szintetizáló gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összehasonlításokat végez a versenytársak gazdálkodási, marketing és reklám
tevékenységére vonatkozóan
Részt vesz a vállalkozások marketingstratégiájából fakadó marketingkommunikációs
operatív programok tervezésében, lebonyolításában, értékelésében
Betartja a reklám jogi, etikai, erkölcsi követelményeit
Tervezi és figyelemmel kíséri a marketing- és a reklámköltségeket
Elemzi és méri a marketing és a reklám hatékonyságát
Megtervezi, elkészíti, megszervezi és lebonyolítja a prezentációkat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozások marketing-stratégiájából fakadó marketing-kommunikációs operatív
programok tervezése, lebonyolítása és értékelési módszerei
C típus A marketing és a reklám hatékonyságának elemzése és mérése
C típus A versenytársak gazdálkodási, marketing és reklám tevékenységére vonatkozó elemzési
módszerek
B típus A marketing-kommunikáció eszközei
B típus A hatékony reklámeszközök kiválasztásának módszerei
B típus Reklámeszközök terveztetése, beszerzése, készleten tartása
C típus A marketing és a reklámköltségek tervezése, dokumentációja
B típus Prezentációk készítése, azok szervezési és lebonyolítási folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Döntésképesség
Rugalmasság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 10%
Leírás készítése 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
60 óra gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Komplex esettanulmány kiscsoportos feldolgozása: marketing-probléma, kutatási terv,
piackutatási eredmények és azok értelmezése, marketingstratégia, marketing-mix,
kommunikációs mix, média-mix, kreatív tervek
Önálló, kiscsoportos komplex feladat-megoldás: megfelelő termék-márka kiválasztása, a
marketing-probléma feltárása, kutatási terv készítése, adatgyűjtés, stratégiai tervezés, a
marketing-mix kialakítása, a kommunikációs mix meghatározása
a szükséges arculati változtatások, a reklám céljainak és mondanivalójának
meghatározása, a pr céljainak és területeinek kiválasztása, vásárlásösztönzés,
direktmarketing, szponzorálás. A konkrét programok kialakítása
Az eszközök kiválasztása, média-mix. Konkrét eszköztervek készítése, szöveg- és layoutvázlatok. Szórás- és költség-tervvázlat. Javaslat a kommunikáció utólagos hatás-,
eredmény- és hatékonyság-vizsgálatára
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/6.1/2666-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakszeminárium
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összehasonlításokat végez a versenytársak gazdálkodási, marketing és reklám
tevékenységére vonatkozóan
Részt vesz a vállalkozások marketingstratégiájából fakadó marketingkommunikációs
operatív programok tervezésében, lebonyolításában, értékelésében
Kiválasztja a hatékony reklámeszközöket
Betartja a reklám jogi, etikai, erkölcsi követelményeit
Tervezi és figyelemmel kíséri a marketing- és a reklámköltségeket
Elemzi és méri a marketing és a reklám hatékonyságát
Megtervezi, elkészíti, megszervezi és lebonyolítja a prezentációkat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A versenytársak gazdálkodási, marketing és reklám tevékenységére vonatkozó elemzési
módszerek
B típus A vállalkozások marketing-stratégiájából fakadó marketing-kommunikációs operatív
programok tervezése, lebonyolítása és értékelési módszerei
B típus A marketing-kommunikáció eszközei
B típus A hatékony reklámeszközök kiválasztásának módszerei
B típus Reklámeszközök terveztetése, beszerzése, készleten tartása
C típus A marketing és a reklámköltségek tervezése, dokumentációja
B típus Prezentációk készítése, azok szervezési és lebonyolítási folyamata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 15%
Információk önálló rendszerezése 20%
Leírás készítése 40%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat kis létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szakdolgozattal kapcsolatos tartalmi, formai és terjedelmi követelmények. A
témaválasztás, az anyaggyűjtés és a vázlatkészítés feladatai.
Folyamatos, kiscsoportos és egyéni konzultáció: a témaválasztás, a feldolgozandó
szakirodalom, az anyaggyűjtés, a vázlatkészítés, az elméleti és szakmai problémák, a
szerkesztési és szövegezési kérdésekben
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