AGRÁR-KÖZGAZDASÁGI ÉS -ÁRUFORGALMAZÓ TECHNIKUS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet,
– 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 54 621 01 0000 00 00 azonosító számú Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó
technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó, a földművelésügyi
ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásáról szóló
8/2008. (I. 23.) FVM rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 621 01 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

3124

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

2
50 %
50 %

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

van
1 év
nem szervezhető
1

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elméleti tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez
az alábbiak szükségesek:
–
–
–
–
–

tanterem
szaktanterem
meteorológiai állomás látogatása
számítógép-terem
taniroda

A szakmai gyakorlati tananyagegységek oktatását a szakképző intézménynek kell ellátnia, amelyhez
a következők szükségesek:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

szaktanterem
taniroda
laboratórium
tangazdaság
tanbolt
természettudományi laboratórium
természeti környezet
meteorológiai állomás látogatása
üzemlátogatás
száraz laboratórium
gyakorlóterem
tankert
utcai környezet
számítógép-terem

Ennek hiányában a szakképző intézmény más intézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel
együttműködve – megállapodásban rögzített módon – gondoskodik a gyakorlati oktatás
feltételeiről.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

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

5.

A szakképesítés, elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
3124

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Mezőgazdasági technikus

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Vállalkozást létrehoz, működtet
Mezőgazdasági áruforgalmi tevékenységet folytat
Marketing tevékenységet folytat
Agrár-áruforgalmi teméket, árut felismer, vizsgál, minősít
Ügyviteli, adminisztrációs tevékenységet végez
Munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatokat lát el
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
52 621 01 1000 00 00
Agrárkörnyezet-gazda
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:
2626-06 A vállalkozás működtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megtervezi a vállalkozását
Üzleti tervet készít
Kiválasztja a megfelelő vállalkozási formá
Megteremti a vállalkozás anyagi feltételei
Biztosítja a vállalkozásához szükséges személyi és tárgyi feltételeke
Irányítási és szervezési feladatokat lát el
Folyamatosan fejleszti vállalkozását
Figyelemmel kíséri a vállalkozásával kapcsolatos jogszabályoka
Kapcsolatot tart a környezetével, továbbképzéseken vesz részt
Szükség esetén átalakítja, vagy megszünteti vállalkozását
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemző
B
Egyéni vállalkozás
C
Gazdasági társaságok csoportosítása
B
Gazdasági társaságok működésének szabályai
C
Szövetkezet
C
Állami és önkormányzati érdekeltségű vállalatok jellemző
B
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
C
A vállalkozás marketingkörnyezete: makro- és mikrokörnyezet
C
Piacgazdaság, piac
C
A vállalkozások erőforrásai
C
A vállalkozások reálszférája
C
A vállalkozás személyi feltételei
B
A beindítás alapfeltételei
C
Az elképzelés, az ötlet próbája
B
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő
felmérése
B
Az üzlet megszerzése, telephelyének megválasztása, belső elrendezé
B
Az üzlet finanszírozása
B
A vállalkozás személyzeti politikájának kialakítása
A Elszámolási, számviteli rendszer kialakítása
C
A vállalkozás felelőssége
B
Az üzleti terv készítésének céljai
B
A terv összeállításának fontosabb szempontjai
B
Az üzleti terv felépítése
C
A költségekkel kapcsolatos általános fogalmak és csoportosításuk
C
A vállalkozás eredménye
B
A vállalkozás pénzügyei
C
Biztosítási lehetőségek az üzleti életben
C
A vállalkozás (kisvállalat) stratégiai tervezése
C
A cég tőkeköltségvetése
C
Beruházás, beruházási változatok értékelése, amortizáció
C
Vállalkozás kockázata és kezelése
A Adózás
A Társadalombiztosítás
B
Munkajog és munkaügy
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B
C
C
C
C
B
B

Agrártámogatások
Vezetési ismeretek
A tervezés lényege, tartalma
Termelésirányítás
A munkaszervezés alapjai
Ellenőrzés alapelvei
Kommunikáció és információátvite

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3
Idegen nyelvű kézírás
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Telefonálás idegen nyelven
Személyes kompetenciák:
Tisztesség
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs rugalmasság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Kompromisszumkészség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2633-06 Agrártermékek forgalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
A termék előállításához szükséges anyagokat, eszközöket beszerz
Anyagokat, eszközöket tárol
Irányítja a termelési folyamatokat
Irányítja, megszervezi a megtermelt áru szállítását, tárolásá
Az árut a piacra előkészíti/előkészítteti
Értékesíti a terméket
Szaktanácsot ad
Terméket, árut felismer
Elvégzi a mintavételezést
Terméket, árut minősít
Terméket, árut osztályba sorol
A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betartja
Balesetvédelmi oktatást tart
Tűzvédelmi oktatást tart
Baleset esetén intézkedik
Tűz esetén intézkedik
Összegyűjti, tárolja a veszélyes anyagokat, hulladékokat és gondoskodik az
ártalmatlanításukról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
A mezőgazdaság helye és szerepe, valamint kapcsolatrendszere
C
Az élelmiszergazdaság szerepe a lakosság élelmiszerfogyasztásban
C
Az élelmiszergazdaság szerepe a külkereskedelemben
C
Áruforgalmi alapfogalmak
C
A mezőgazdasági termék
B
Árurendszerezés
B
Minőség, minősítés
B
Szabványosítás és a szabványok
B
Csomagolás szerepe az árucsere rendszerében
C
Mezőgazdasági termékek logisztikája
B
Árak, árképzés
C
Az áruforgalom szervezeti rendszere
C
Jogi alapismeretek
B
Szerződéskötés alapelvei
B
Fontosabb szerződéstípusok
B
Az állattenyésztés termékeinek forgalmazása
B
A növénytermesztés termékeinek forgalmazása
B
A kertészeti termékek forgalmazása
B
Az erdészeti termékek forgalmazása
C
A kereskedelmi vállalkozások
B
Árubeszerzés a kereskedelemben
B
Készletezés a kereskedelemben
B
Értékesítés a kereskedelemben
B
Költséggazdálkodás a kereskedelemben
B
Nyereség a kereskedelemben
B
Árképzés a kereskedelemben
A Speciális adózás a kereskedelemben
B
Szokások, szokványok, viselkedési szabályok a nemzetközi üzleti életben
C
Ügylettípusok a nemzetközi kereskedelemben
B
Fizetési módok a külkereskedelemben
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
C
C
C
B
C
B
C
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
B
A
B
A
B
A
A

Agrometeorológia
A talaj kialakulása
A talaj fizikai, kémiai, biológiai tulajdonsága
A talajok mintavétele, talajvizsgálati módszerek
Talajrendszertan, talajtípusok
Talajjavítás, talajvédelem
Gazdasági növényeink főbb csoportjai és termékeik
Szervestrágyázás
Műtrágyázási ismeretek
Talajművelés alapműveletei, eszközei, azok munkája, talajművelési rendszere
Talajhasználat
Szaporítás
Növényápolás (talajápolás, öntözés, növényvédelem)
Betakarítás (termésbecslés, betakarítási módok)
Emésztőkészülék felosztása, emésztés folyamata
A hím és a női nemi készülék anatómiai felépítése, működése
Tejmirigy felépítése, tejelválasztás, tejleadás jellemző
Értékmérő tulajdonságok
Objektív, szubjektív minősítés fogalomrendszere
A gazdasági állatok szaporítása
A gazdasági állatok elhelyezése, gondozása
Zöldségtermesztés alapismeretek
A zöldségek tárolása, feldolgozása, áruvá készítése
A gyümölcstermesztési alapismeretek
A gyümölcsök tárolása, feldolgozása, áruvá készítése
Szőlőtermesztési alapismeretek
A borszőlő feldolgozása
A bor forgalmazása
A gazdálkodás oka, céljai
Nemzetközi közgazdaságtan
A mezőgazdasági újratermelés sajátosságai
Agrár-világgazdaság
Az Európai integráció eredete és általános jellemző
A pénz szerepe a gazdaságban
A gazdasági növekedés
Infláció a gazdaságban
Az állam szerepe a gazdaságban
Makrogazdasági tevékenység mérése
A mezőgazdasági termelés erőforrásai
A vállalati szervezet
A mezőgazdasági vállalati tevékenység eredményesség
Munkatan, a munka díjazása
A vállalati információs rendszerek
Az elemzés és a döntés előkészítése
Növénytermesztési ágazatok gazdaságtana
Kertészeti ágazatok gazdaságtana
Állattenyésztési ágazatok gazdaságtana
Munkavédelmi rendszabályok, szervezeti keretek
Védőfelszerelések és használatuk
Balesetvédelmi oktatás
Teendők balesetek esetén
Foglalkozás-egészségügy
Tűzvédelmi rendszabályok
Tűzvédelmi oktatás
Tűzoltókészülékek és tűzvédelmi eszközök elhelyezése, használata
Teendők tűz esetén
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A
A
B

Környezetvédelmi rendszabályok
Veszélyes anyagok és hulladékok
Környezetkárosító anyagok ártalmatlanítása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3
Idegen nyelvű kézírás
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Telefonálás idegen nyelven
5
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
3
Tájékozódás
3
Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Szervezőkészség
Önállóság
Pontosság
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Testi erő
Társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Prezentációs készség
Határozottság
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Adekvát metakommunikáció
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Meggyőző készség
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2634-06 Marketing feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Marketingkutatást végez/végeztet
Részt vesz a termékfejlesztésben
Árat kalkulál, kialakít
Kiválasztja az értékesítési csatornát
Részt vesz a promóciós munkában, a cég arculatának kialakításában
Kialakítja a megfelelő marketingstratégiát
Külpiaci marketingmunkát végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
A marketing fogalmi rendszere
C
A piaci alapfogalmak
C
Az élelmiszerfogyasztói magatartás
C
A szervezeti piacok
C
A piaci kockázatok és mérséklésük formái
C
A piaci szegmentálás és piaci pozícionálás
C
A termék és szolgáltatás tényezői
C
Árak és szállítási feltételek
C
Az értékesítési csatorna
B
A marketingkommunikációs és promóciós eszközök
C
A marketinginformációs rendszer
B
A marketingkutatás folyamata
B
Primer adatgyűjtési eljárások
B
Kérdőívszerkesztés
B
Mintavétel a piackutatásban
B
Primer információ feldolgozása és közlése
C
A nemzetközi marketing fogalmi rendszere
C
A nemzetközi piacok, üzleti gyakorlat, üzleti szokások, üzleti etika
C
A világpiacra kilépés megtervezése, a kilépés formái, a célország megválasztása
C
Nemzetközi marketingkutatás
C
Nemzetközi marketing-mix
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3
Idegen nyelvű kézírás
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Telefonálás idegen nyelven
3
Gépírás
4
Információforrások kezelése
5
Elemi számolási készség
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Személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Pontosság
Társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Kapcsolatteremtő készség
Prezentációs készség
Határozottság
Kommunikációs rugalmasság
Udvariasság
Irányítási készség
Adekvát metakommunikáció
Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége
Meggyőző készség
Kapcsolatfenntartó készség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Értékelés
Tervezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2635-06 Ügyviteli, illetve adminisztrációs feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Gazdálkodásával kapcsolatos információkat gyűjt
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat végez
Nyilvántartásokat vezet
Bizonylatokat állít ki
Tervet, pályázatot készít/készíttet
Üzleti levelezést folytat
Szerződéseket készít
Informatikai és egyéb irodatechnikai eszközöket
használ
Könyvelési feladatokat végez
Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B
Szakértés, szaktanácsadás
A Üzleti etikett, protokoll szabályai
B
Rendezvények, kiállítások szervezése
B
Kapcsolatot tart és épít az üzleti élet szereplőivel
A Az üzleti levelezés szabályai
B
Az üzleti tárgyalás - üzleti idegen nyelv
A Adatok gyűjtése, nyilvántartások vezetése
A Bizonylati elv és fegyelem, bizonylatok kitöltése
B
Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis kezelés
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A
A
B
B
C
B
B
A
B
B
B
B

Az üzleti levelek rendszerezésének, iktatásának menete
Szerződések előkészítése és szerződéskötés
Elektronikus levelezés, ügyintézés
Internet, intranet használata
Tervek, pályázatok készítése
Adatok mentése, archiválása
Prezentációk készítése
Számviteli alapismeretek, számítógépes könyvelés
Számítógép és tartozékainak kezelése
Telefont, fax, fénymásoló kezelése
Dokumentumok készítéséhez szükséges segédeszközök kezelése (iratmegsemmisítő,
spirálozó, lyukasztó stb.)
A legkorszerűbb multimédiás és audiovizuális eszközök használata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 1. m. IT alapismeretek
2
ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3
Idegen nyelvű kézírás
3
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3
Idegen nyelvű beszédkészség
3
Telefonálás idegen nyelven
3
Gépírás
4
Információforrások kezelése
5
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Áttekintő képesség
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Az 54 621 01 0000 00 00 azonosító számú, Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó
technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2626-06
A vállalkozás működtetése
2633-06
Agrártermékek forgalmazása
2634-06
Marketing feladatok
2635-06
Ügyviteli, illetve adminisztrációs feladatok
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8. A képzés szerkezete
Az 54 621 01 0000 00 00 azonosító számú, Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus
megnevezésű szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

383/6.0/2633-06

383/4.0/2633-06
383/1.0/2633-06

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

383/1.0/2626-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

383/1.0/2635-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-szel jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
A kötelező nyári gyakorlat 160 óra.
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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

383/3.0/2633-06

383/7.0/2633-06

383/5.0/2633-06

383/2.0/2633-06

383/8.0/2633-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435

383/2.0/2626-06

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

383/3.0/2626-06

Hetek száma

2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

383/1.0/2634-06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező
kitölteni új tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező
tananyagegységek időkeretének növelésével. Az X-szel jelölt sáv a heti egy
osztályfőnöki órát tartalmazza.
Új tananyagegységek lehetnek:
– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése,
átszervezése, megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján
készült tananyagegységek
– ECDL 2. m. Operációs rendszerek, ECDL 3. m. Szövegszerkesztés, ECDL 7. m
Információ és kommunikáció követelményeinek teljesítését célzó
tananyagegységek.
További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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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

Az 54 621 01 0000 00 00 azonosító számú, Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technik
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegysége

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

megnevezése

1
2
3
4

383/1.0/2626-06
383/2.0/2626-06
383/3.0/2626-06
383/1.0/2633-06

5

383/2.0/2633-06

6
7
8
9
10

383/3.0/2633-06
383/4.0/2633-06
383/5.0/2633-06
383/6.0/2633-06
383/7.0/2633-06

11

383/8.0/2633-06

12
13

383/1.0/2634-06
383/1.0/2635-06

Vállalkozási ismeretek
Vállalkozási gyakorlatok
Vezetési és szervezési ismeretek
Áruforgalmazási ismeretek
Mezőgazdasági áruismeret és
áruforgalmazás
Kereskedelmi ismertek
Mezőgazdasági alapismeretek
Kertészeti alapismeretek
Agrár-közgazdaságtan
A termelési ágak gazdaságtana
Munka-, tűz- és környezetvédelmi
ismeretek
Marketing ismeretek
Ügyvitel, irodatechnikai ismeretek
Mindösszesen óra:

elméleti

elmélet-igényes
gyakorlati

gyakorlati

108
0
64
144

0
91
28
0

0
0
0
0

64

0

105

48
72
29
108
40

77
0
0
0
49

0
175
28
0
0

32

0

0

128
127
964

81
238
564

0
0
308

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

9.

A szakképesítés/elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az utolsó szakképző évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány
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kus
ek

összes

108
91
92
144
169
125
247
57
108
89
32
209
365
1836
tehát ezt
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2626-06 A vállalkozás működtetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vállalkozás létrehozása, működtetése, átalakítása, megszüntetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2633-06 Agrártermékek forgalmazása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Termékek, termények, áruforgalmazásban alkalmazoztt eszközök felismerése;
Manuális feladatok (vizsgálatok, szabvány szerinti minősítés)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Áruforgalmazási ismeretek, mezőgazdasági alapismeretek
közgazdaságtan témaköreiből összeállított komplex feladatlap
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama:
180 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2634-06 Marketing
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Marketing tevékenységgel kapcsolatos ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama:
30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
100%
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és

agrár-

4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2635-06 Ügyviteli, illetve adminisztrációs feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adminisztráció (bizonylatok kitöltése, üzleti levelek írása, szerződések
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szakmai szoftverek használata (könyvelőprogram, termeléshez kapcsolódó
készletgazdálkodási, pénzügyi, humánerőforrás programok)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama:
45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat
50%
2. feladat
50%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 54 621 01 0000 00 00 azonosító számú, Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó
technikus megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga
egészében
1. vizsgarész: 20
2. vizsgarész: 40
3. vizsgarész: 20
4. vizsgarész: 20
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése.
Mentesül az adott vizsgarész letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai,
illetőleg tantárgyi) tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott
teljesítményt eléri.
Ilyen esetben az osztályzatot a súlyozás figyelembevételével a vizsgarészenként elért
%-os teljesítmények átlaga szerint, a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjéről szóló hatályos rendelet alapján kell megállapítani.
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató az Agrárközgazdasági és -áruforgalmazó technikus szakképesítés képzéséhez beszámítható
előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 54 621 01 0000 00 00 azonosító számú, Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus
megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

383/1.0/2626-06

Vállalkozási
ismeretek

azonosítója

sza
sza
szk
sza
szk
szk
szk

383/1.1/2626-06
383/1.2/2626-06
383/1.3/2626-06
383/1.4/2626-06
383/1.5/2626-06
383/1.6/2626-06
383/1.7/2626-06

10
18
17
6
15
18
24

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0 108
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/1.1/2626-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállakozás, gazdálkodás fogalomrendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a vállalkozását
Kiválasztja a megfelelő vállalkozási formát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
B típus Egyéni vállalkozás
C típus Gazdasági társaságok csoportosítása
B típus Gazdasági társaságok működésének szabályai
C típus Szövetkezet
C típus Állami és önkormányzati érdekeltségű vállalatok jellemzői
B típus Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
18

összes

jelleg
e

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

Tananyagegységhez tartozó összes
tananyagelem
óraszáma

1. TANANYAGEGYSÉG

Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyéni és társas vállalkozások fő jellemzői a gazdálkodó szervezetek csoportosítása
és az egyes vállalkozási formák közötti választás fő szempontjai.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/1.2/2626-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozás környezete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a vállalkozásával kapcsolatos jogszabályokat
Kapcsolatot tart a környezetével, továbbképzéseken vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vállalkozás marketingkörnyezete: makro- és mikrokörnyezete
C típus Piacgazdaság, piac
C típus A vállalkozások erőforrásai
C típus A vállalkozások reálszférája
C típus A vállalkozás személyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
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383/1.3/2626-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás (cég, kisvállalat) beindítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a vállalkozását
Kiválasztja a megfelelő vállalkozási formát
Üzleti tervet készít
Megteremti a vállalkozás anyagi feltételeit
Biztosítja a vállalkozásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A beindítás alapfeltételei
C típus Az elképzelés, az ötlet próbája
B típus A beinduláshoz szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő felmérése
B típus Az üzlet megszerzése, telephelyének megválasztása, belső elrendezés
B típus Az üzlet finanszírozása
B típus A vállalkozás humán erőforrás kérdései, személyzeti politika kialakítása
A típus Elszámolási, számviteli rendszer kialakítása
C típus A vállalkozás felelőssége
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Kreativitás, ötletgazdagság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szervezőkészség
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyéni és társas vállalkozások alapításának jogi körülményei.
szempontjai.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/1.4/2626-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti terv készítésének célja, felépítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a vállalkozását
Üzleti tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az üzleti terv készítésének céljai
B típus A terv összeállításának fontosabb szempontjai
B típus Az üzleti terv felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti terv jelentősége, készítésének célja, lehetséges felépítése.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/1.5/2626-06
A tananyagelem megnevezése:
A cég folyamatos működtetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megteremti a vállalkozás anyagi feltételeit
Biztosítja a vállalkozásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket
Irányítási és szervezési feladatokat lát el
Folyamatosan fejleszti vállalkozását
Figyelemmel kíséri a vállalkozásával kapcsolatos jogszabályokat
Kapcsolatot tart a környezetével, továbbképzéseken vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A költségekkel kapcsolatos általános fogalmak és csoportosításuk
C típus A vállalkozás eredménye
B típus A vállalkozás pénzügyei
C típus Biztosítási lehetőségek az üzleti életben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A cég folyamatos működéséhez szükséges mutatók meghatározása.
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6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/1.6/2626-06
A tananyagelem megnevezése:
A cég fejlesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzleti tervet készít
Folyamatosan fejleszti vállalkozását
Figyelemmel kíséri a vállalkozásával kapcsolatos jogszabályokat
Kapcsolatot tart a környezetével, továbbképzéseken vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vállalkozás (kisvállalat) stratégiai tervezése
C típus A cég tőkeköltségvetése
C típus Beruházás, beruházási változatok értékelése, amortizáció
C típus Vállalkozás kockázata és kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű kézírás
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Áttekintő képesség
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Kockázatvállalás
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/1.7/2626-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás jogi szabályozása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a vállalkozásával kapcsolatos jogszabályokat
Kapcsolatot tart a környezetével, továbbképzéseken vesz részt
Szükség esetén átalakítja, vagy megszünteti vállalkozását
Irányítási és szervezési feladatokat lát el
Folyamatosan fejleszti vállalkozását
Figyelemmel kíséri a vállalkozásával kapcsolatos jogszabályokat
Kapcsolatot tart a környezetével, továbbképzéseken vesz részt
Szükség esetén átalakítja, vagy megszünteti vállalkozását
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Adózás
A típus Társadalombiztosítás
B típus Munkajog és munkaügy
B típus Az agrártámogatások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kitartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozás működtetéséhez szükséges jogszabályok ismerete.
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383/2.0/2626-06

Vállalkozási
gyakorlatok

azonosítója

szk
szk

383/2.1/2626-06
383/2.2/2626-06

0
0

63
28

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/2.1/2626-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás alapításának, megszüntetésének gyakorlati teendői,
teljesítményének mérése, elemzése, értékelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a vállalkozását
Kiválasztja a megfelelő vállalkozási formát
Biztosítja a vállalkozásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket
Irányítási és szervezési feladatokat lát el
Folyamatosan fejleszti vállalkozását
Figyelemmel kíséri a vállalkozásával kapcsolatos jogszabályokat
Kapcsolatot tart a környezetével, továbbképzéseken vesz részt
Szükség esetén átalakítja, vagy megszünteti vállalkozását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egyéni vállalkozás
B típus Gazdasági társaságok működésének szabályai
B típus Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
B típus A beindítás alapfeltételei
A típus Elszámolási, számviteli rendszer kialakítása
C típus A költségekkel kapcsolatos általános fogalmak és csoportosításuk
C típus A vállalkozás eredménye
B típus A vállalkozás pénzügyei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
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Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Taniroda
Képzési idő:
63 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egyéni és társas vállalkozások alapításának és megszűnésének gyakorlati teendői. A
vállalkozások alapításával és megszűnésével kapcsolatos adatszolgáltatási
kötelezettségek, kapcsolat az okmányirodával és a cégbírósággal. A vállalkozás
teljesítményével kapcsolatos mérések, elemzések, értékelések elkészítése. A
vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
döntésekben.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/2.2/2626-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti terv készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megtervezi a vállalkozását
Üzleti tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az üzleti terv készítésének céljai
B típus A terv összeállításának fontosabb szempontjai
B típus Az üzleti terv felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kis- és középvállalkozás üzleti tervének elkészítése.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
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.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/3.1/2626-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetés, szervezés és ellenőrzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a vállalkozásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket
Irányítási és szervezési feladatokat lát el
Kapcsolatot tart a környezetével, továbbképzéseken vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vezetési ismeretek
C típus A tervezés lényege, tartalma
C típus Termelésirányítás
C típus A munkaszervezés alapjai
B típus Ellenőrzés alapelvei
B típus Kommunikáció és információátvitel
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának
tömör meghatározása:
g
ellátása.

,

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/3.2/2626-06
A tananyagelem megnevezése:
Vezetés, szervezés és ellenőrzés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a vállalkozásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket
Irányítási és szervezési feladatokat lát el
Kapcsolatot tart a környezetével, továbbképzéseken vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vezetési ismeretek
C típus A tervezés lényege, tartalma
C típus Termelésirányítás
C típus A munkaszervezés alapjai
B típus Ellenőrzés alapelvei
B típus Kommunikáció és információátvitel
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kommunikációs rugalmasság
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Taniroda
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Konfliktuskezelő és kommunikációs gyakorlatok, az üzleti tárgyalás menetének
begyakorlása.
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
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.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/1.1/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Élelmiszergazdaság
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a termelési folyamatokat
Irányítja, megszervezi a megtermelt áru szállítását, tárolását
Értékesíti a terméket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A mezőgazdaság helye és szerepe, valamint kapcsolatrendszere
C típus Az élelmiszergazdaság szerepe a lakosság élelmiszerfogyasztásban
C típus Az élelmiszergazdaság szerepe a külkereskedelemben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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4. TANANYAGEGYSÉG

Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az élelmiszergazdaság jelentőségének és szerepének a meghatározása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/1.2/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Áruforgalmazás alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A termék előállításához szükséges anyagokat, eszközöket beszerzi
Anyagokat, eszközöket tárol
Irányítja, megszervezi a megtermelt áru szállítását, tárolását
Az árut a piacra előkészíti/előkészítteti
Értékesíti a terméket
Terméket, árut minősít
Terméket, árut osztályba sorol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alapfogalmak
C típus A mezőgazdasági termék
B típus Minőség minősítés
B típus Szabványosítás és a szabványok
B típus Csomagolás szerepe az árucsere rendszerében
C típus Mezőgazdasági termékek logisztikája
B típus Árak, árképzés
C típus Az áruforgalom szervezeti rendszere
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
84 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az áruforgalmazó tevékenység fontosabb lééseinek ismeretszintű elsajátítása.

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/1.3/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Jogi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A termék előállításához szükséges anyagokat, eszközöket beszerzi
Irányítja, megszervezi a megtermelt áru szállítását, tárolását
Értékesíti a terméket
Szaktanácsot ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Jogi alapismeretek
B típus Szerződéskötés alapelvei
B típus Fontosabb szerződéstípusok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállakozás sikeres működtetéséhez szükséges jogi alapismeretek megszerzése.
A szerződéskötési alapelvek és a fontosabb szerződéstípusok ismerete.
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383/2.0/2633-06

Mezőgazdasági
áruismeret és
áruforgalmazás

azonosítója

szk

383/2.1/2633-06

64

szk

383/2.2/2633-06

0

0

0

0 105

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/2.1/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági termékek forgalmazása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a termelési folyamatokat
Irányítja, megszervezi a megtermelt áru szállítását, tárolását
Az árut a piacra előkészíti/előkészítteti
Értékesíti a terméket
Szaktanácsot ad
Elvégzi a mintavételezést
Terméket, árut minősít
Terméket, árut osztályba sorol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az állattenyésztés termékeinek forgalmazása
B típus A növénytermesztés termékeinek forgalmazása
B típus A kertészeti termékek forgalmazása
B típus Az erdészeti termékek forgalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
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5. TANANYAGEGYSÉG

169

A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A legfontosabb mezőgazdasági és erdészeti termékek forgalmazásának jellemzői.
Az állattenyésztési termékek forgalmazásán belül kell tanítani a halászati, méhészeti és
vadgazdálkodási termékek forgalmazását.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/2.2/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Mezőgazdasági áruismeret, szabvány szerinti minősítés gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terméket, árut felismer
Elvégzi a mintavételezést
Terméket, árut minősít
Terméket, árut osztályba sorol
Szaktanácsot ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Árurendszerezés
B típus Minőség minősítés
B típus Szabványosítás és a szabványok
B típus Objektív, szubjektív minősítés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 60%
Technológiai minták elemzése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Tárgyminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Laboratórium
Tangazdaság
Tanbolt
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Képzési idő:
105 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mezőgazdasági alapanyagok, feldolgozott élelmiszerek, csomagolóanyagok,
csomagolóeszközök, gépelemek, kártevők, kórokozók, haszon- és gyommagvak, kórés kárképek, műtrágyák felismerése. A fontosabb állattenyésztési, növényztermesztési
és kertészeti termékek szabvány szerinti minősítése. Mezőgazdasági áruforgalmazással
kapcsolatos szakmai számítások.
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383/3.0/2633-06

Kereskedelmi
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

383/3.1/2633-06
383/3.2/2633-06
383/3.3/2633-06

36
0
12

0
77
0

0
0 125
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/3.1/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Kereskedelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagokat, eszközöket tárol
Irányítja, megszervezi a megtermelt áru szállítását, tárolását
Az árut a piacra előkészíti/előkészítteti
Értékesíti a terméket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A kereskedelmi vállalkozások
B típus Árubeszerzés a kereskedelemben
B típus Készletezés a kereskedelemben
B típus Értékesítés a kereskedelemben
B típus Költséggazdálkodás a kereskedelemben
B típus Nyereség a kereskedelemben
B típus Árképzés a kereskedelemben
A típus Speciális adózás a kereskedelemben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
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6. TANANYAGEGYSÉG

Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók ismerjék a kereskedelemhez kapcsolódó fontosabb jogszabályokat,
a kereskedelmi vállalkozások jellemzőit, valamint a kereskedelmi ügylet típusait.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/3.2/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
A kereskedelmi tevékenység lebonyolítása, teljesítményének mérése, elemzése,
értékelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagokat, eszközöket tárol
Irányítja, megszervezi a megtermelt áru szállítását, tárolását
Az árut a piacra előkészíti/előkészítteti
Értékesíti a terméket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Árubeszerzés a kereskedelemben
B típus Készletezés a kereskedelemben
B típus Értékesítés a kereskedelemben
B típus Költséggazdálkodás a kereskedelemben
B típus Nyereség a kereskedelemben
B típus Árképzés a kereskedelemben
A típus Speciális adózás a kereskedelemben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Eredményorientáltság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Tanbolt
Tangazdaság
Képzési idő:
77 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban

36

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók alkalmasak legyenek önálló vállalkozásban is a mezőgazdasági termeléshez
szükséges anyagok, eszközök beszerzésére, az előállított mezőgazdasági termékek,
termények értékesítésére.
Kereskedelmi egységüket (boltjukat) tudják vezetni, a bolt beszerzési, tárolási,
értékesítési munkáit megszervezni, illetve ellátni.

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/3.3/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Külkereskedelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Anyagokat, eszközöket tárol
Irányítja, megszervezi a megtermelt áru szállítását, tárolását
Az árut a piacra előkészíti/előkészítteti
Értékesíti a terméket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szokások, szokványok, viselkedési szabályok a nemzetközi üzleti életben
C típus Ügylettípusok a nemzetközi kereskedelemben
B típus Fizetési módok a külkereskedelemben
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű kézírás
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tanulók ismerjék a nemzetközi kereskedelemhez kapcsolódó fontosabb szabályokat,
szokásokat, a külkereskedelmi ügylet típusait, valamint az alkalmazott fizetési módoka
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383/4.0/2633-06

Mezőgazdasági
alapismeretek

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza
sza

383/4.1/2633-06
383/4.2/2633-06
383/4.3/2633-06
383/4.4/2633-06
383/4.5/2633-06
383/4.6/2633-06

15
0
31
0
26
0

0 0
0 56
0 0
247
0 70
0 0
0 49

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/4.1/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Éghajlattan, talajtan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a termelési folyamatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Agrometeorológia
C típus A talaj kialakulása
C típus A talaj fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai
C típus A talajok mintavétele, talajvizsgálati módszerek
C típus Talajrendszertan, talajtípusok
C típus Talajjavítás, talajvédelem
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Meteorológiai állomás látogatása
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7. TANANYAGEGYSÉG

Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A meteorológia és éghajlattan témakört a földrajzzal szoros koncentrációban tanítsuk,
a tananyag hangsúlyos része az agtometeorológia.
A talaj kialakulása (fizikai, kémiai, biológiai mállás). Fizikai, kémiai, biológiai
A talajok genetikus osztályozása, talajtípusok. Talajhibák és talajjavítások. A
talajvédelem (erózió, defláció).
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/4.2/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Éghajlattani, talajtani gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a termelési folyamatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Agrometeorológia
C típus A talaj kialakulása
C típus A talaj fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai
C típus A talajok mintavétele, talajvizsgálati módszerek
C típus Talajrendszertan, talajtípusok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
A képzési helyszín jellege:
Természettudományi laboratórium
Természeti környezet
Meteorológiai állomás látogatása
Képzési idő:
56 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Talajvizsgálati eszközök, meteorológiai mérőeszközök használata.
A talaj fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/4.3/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Növénytermesztési alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a termelési folyamatokat
Irányítja, megszervezi a megtermelt áru szállítását, tárolását
Az árut a piacra előkészíti/előkészítteti
Szaktanácsot ad
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szervestrágyázás
C típus Műtrágyázási ismeretek
C típus Talajművelés alapműveletei, eszközei, azok munkája, talajművelési rendszerek
C típus Talajhasználat
C típus Szaporítás
C típus Növényápolás (talajápolás, öntözés, növényvédelem)
C típus Betakarítás (termésbecslés, betakarítási módok)
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
információk önálló rendszerezése 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
31 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerves- és műtrágyázás.Talajművelés, talajművelési rendszerek, talajhasználat.
Vetés, növényápolás, betakarítás.
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/4.4/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Növénytermesztési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terméket, árut felismer
Elvégzi a mintavételezést
A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betartja
Balesetvédelmi oktatást tart
Tűzvédelmi oktatást tart
Baleset esetén intézkedik
Tűz esetén intézkedik
Összegyűjti, tárolja a veszélyes anyagokat, hulladékokat és gondoskodik az
ártalmatlanításukról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Gazdasági növényeink főbb csoportjai és termékeik
C típus Szervestrágyázás
C típus Műtrágyázási ismeretek
C típus Talajművelés alapműveletei, eszközei, azok munkája, talajművelési rendszerek
C típus Talajhasználat
C típus Szaporítás
C típus Növényápolás (talajápolás, öntözés, növényvédelem)
C típus Betakarítás (termésbecslés, betakarítási módok)
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Üzemlátogatás
Száraz laboratórium
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Trágyaismeret ( szerves- és műtrágyák). Vetőmagvizsgálatok. Határszemlék a
vegetáció különböző időszakaiban.
Főbb szántóföldi kórokozók, kártevők vizsgálata, kór- és kárképek, gyomnövények
ismerete, vegyszerismeret, előrejelzési eszközök használata.
A növénytermesztési termékek feldolgozása, tárolása, szállítása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/4.5/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Állattenyésztési alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a termelési folyamatokat
Irányítja, megszervezi a megtermelt áru szállítását, tárolását
Az árut a piacra előkészíti/előkészítteti
Szaktanácsot ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Emésztőkészülék felosztása, emésztés folyamata
C típus A hím és a női nemi készülék anatómiai felépítése, működése
C típus Tejmirigy felépítése, tejelválasztás, tejleadás jellemzői
C típus Értékmérő tulajdonságok
B típus Objektív, szubjektív minősítés
C típus A gazdasági állatok szaporítása
C típus A gazdasági állatok elhelyezése, gondozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A biológiában elsajátított tananyagra építve csak az állati termékelőállítás
szempontjából kiemelkedő fontosságú tananyagot szükséges tanítani (emlősök és
madarak emésztőkészülékének és ivarszerveinek felépítése és működése,
ivarszerveinek felépítése, működése, neurohormonális szabályozás).
Az állattenyésztési termékek feldolgozása, tárolása, szállítása.
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/4.6/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Állattenyésztési gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terméket, árut felismer
Elvégzi a mintavételezést
A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betartja
Balesetvédelmi oktatást tart
Tűzvédelmi oktatást tart
Baleset esetén intézkedik
Tűz esetén intézkedik
Összegyűjti, tárolja a veszélyes anyagokat, hulladékokat és gondoskodik az
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Emésztőkészülék felosztása, emésztés folyamata
C típus A hím és a női nemi készülék anatómiai felépítése, működése
C típus Tejmirigy felépítése, tejelválasztás, tejleadás jellemzői
C típus Értékmérő tulajdonságok
B típus Objektív, szubjektív minősítés
C típus A gazdasági állatok szaporítása
C típus A gazdasági állatok elhelyezése, gondozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tangazdaság
Üzemlátogatás
Képzési idő:
49 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az belső szervek elhelyezkedését emlős állat és madár boncolásával ismertessük meg.
A csontok megismerése elsősorban a testtájismeret alapjait szolgálja, pontosítsuk a
testtájakat, szaporítással kapcsolatos teendőket.
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383/5.0/2633-06

Kertészeti
alapismeretek

azonosítója

szk
szk

383/5.1/2633-06
383/5.2/2633-06
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0

0 0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
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.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/5.1/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Kertészet alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a termelési folyamatokat
Irányítja, megszervezi a megtermelt áru szállítását, tárolását
Az árut a piacra előkészíti/előkészítteti
Szaktanácsot ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Zöldségtermesztés alapismeretek
B típus A zöldségek tárolása, feldolgozása, áruvá készítése
C típus A gyümölcstermesztési alapismeretek
B típus A gyümölcsök tárolása, feldolgozása, áruvá készítése
C típus Szőlőtermesztési alapismeretek
C típus A borszőlő feldolgozása
C típus A bor forgalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
nformációk önálló rendszerezése 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
29 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerves- és műtrágyázás.Talajművelés, talajművelési rendszerek, talajhasználat.
Vetés, palántanevelés, hajtatás, növényápolás, betakarítás.
A kertészeti termékek feldolgozása, tárolása, szállítása.
2. tananyagelem
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8. TANANYAGEGYSÉG
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A tananyagelem azonosítója:
383/5.2/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Kertészeti gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Terméket, árut felismer
Elvégzi a mintavételezést
A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betartja
Balesetvédelmi oktatást tart
Tűzvédelmi oktatást tart
Baleset esetén intézkedik
Tűz esetén intézkedik
Összegyűjti, tárolja a veszélyes anyagokat, hulladékokat és gondoskodik az
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Zöldségtermesztés alapismeretek
B típus A zöldségek tárolása, feldolgozása, áruvá készítése
C típus A gyümölcstermesztési alapismeretek
B típus A gyümölcsök tárolása, feldolgozása, áruvá készítése
C típus Szőlőtermesztési alapismeretek
C típus A borszőlő feldolgozása
C típus A bor forgalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 100%
A képzési helyszín jellege:
Gyakorlóterem
Tankert
Üzemlátogatás
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vetési, palántanevelési, hajtatási, növényápolási munkák. Borvizsgálat.
Főbb szántóföldi kórokozók, kártevők vizsgálata, kór- és kárképek, gyomnövények
ismerete, vegyszerismeret, előrejelzési eszközök használata.
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383/6.0/2633-06

Agrárközgazdaságtan

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/6.1/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Agrár-közgazdasági alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a termelési folyamatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A gazdálkodás oka, céljai
C típus Nemzetközi közgazdaságtan
C típus A mezőgazdasági újratermelés sajátosságai
C típus Agrár-világgazdaság
C típus Az Európai integráció eredete és általános jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Adekvát metakommunikáció
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
34 óra elmélet osztálykeretben
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9. TANANYAGEGYSÉG

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az agráriumhoz kapcsolódó közgazdasági törvényszerűségek ismerete hazai és
nemzetközi szinten.
Az Európai Uniós ismereteknél különös hangsúlyt kell helyezni a KAP jellemzőire, a
szabályozás alá vont ágazatokra, valamint a vidékfejlesztési és környezetvédelmi
politikákra.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/6.2/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Makroökonómia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a termelési folyamatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A pénz szerepe a gazdaságban
C típus A gazdasági növekedés
C típus Infláció a gazdaságban
C típus Az állam szerepe a gazdaságban
C típus Makrogazdasági tevékenység mérése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Adekvát metakommunikáció
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A makrogazdasági folyamatok ismeretszintű elsajátítása.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/6.3/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Mikroökonómia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a termelési folyamatokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A mezőgazdasági termelés erőforrásai
B típus A vállalati szervezet
B típus A mezőgazdasági vállalati tevékenység eredményessége
B típus Munkatan, a munka díjazása
B típus A vállalati információs rendszerek
B típus Az elemzés és a döntés előkészítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Problémaelemzés, -feltárás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
46 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalati, vállalkozási szintű folyamatok ismeretszintű elsajátítása.
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383/7.0/2633-06

A termelési ágak
gazdaságtana

azonosítója

szk
szk

383/7.1/2633-06
383/7.2/2633-06

40
0

0
49

0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/7.1/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
A termelési ágak elméleti gazdaságtana
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a termelési folyamatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növénytermesztési ágazatok gazdaságtana
B típus Kertészeti ágazatok gazdaságtana
B típus Állattenyésztési ágazatok gazdaságtana
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A növénytermesztési, állattenyésztési és kertészeti termékek nemzetgazdasági
jelentősége, ágazati mérete, üzemi jelentősége, termelési értékének, termelési
vizsgálata.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/7.2/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
A termelési ágak gazdaságtana gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Irányítja a termelési folyamatokat
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Növénytermesztési ágazatok gazdaságtana
B típus Kertészeti ágazatok gazdaságtana
B típus Állattenyésztési ágazatok gazdaságtana
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
5. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Információk önálló rendszerezése 30%
Írásos elemzések készítése 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
49 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Adott növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti termék termelési értékének,
termelési költségének és a jövedelmezőségének vizsgálata.
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383/8.0/2633-06

Munka-, tűz- és
környezetvédelmi
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

383/8.1/2633-06
383/8.2/2633-06
383/8.3/2633-06

20
5
7

0
0
0

0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/8.1/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betartja
Balesetvédelmi oktatást tart
Baleset esetén intézkedik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkavédelmi rendszabályok, szervezeti keretek
A típus Védőfelszerelések és használatuk
B típus Balesetvédelmi oktatás
A típus Teendők balesetek esetén
B típus Foglalkozás-egészségügy
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Tájékozódás
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Szervezőkészség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktusmegoldó készség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Munkavédelmi szabályozás. A munkáltató munkavédelomi feladatai, a munkavállaló
munkavédelmi jogai és kötelességei.
Balesetek, megbetegedések, balesetelhárítás, munkaegészségtan, elsősegélynyújtás.
Munkavégzés, munkalélektan, ergonómiai ismeretek.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/8.2/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűz- és robbanásvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betartja
Tűzvédelmi oktatást tart
Tűz esetén intézkedik
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzvédelmi rendszabályok
B típus Tűzvédelmi oktatás
A típus Tűzoltókészülékek és tűzvédelmi eszközök elhelyezése, használata
A típus Teendők tűz esetén
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Tájékozódás
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Konfliktusmegoldó készség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A villamosság biztonságtechnikája, vezsélyes anyagokkal végzett munkák biztonsági
előírásai. Tűz- és robbanásvédelem.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/8.3/2633-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelmi ismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betartja
Összegyűjti, tárolja a veszélyes anyagokat, hulladékokat és gondoskodik az
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Környezetvédelmi rendszabályok
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A típus Veszélyes anyagok és hulladékok
B típus Környezetkárosító anyagok ártalmatlanítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Tájékozódás
3. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Konfliktusmegoldó készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
7 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A környezetvédelem fogalma, feladatai. A környezetvédelem jogi szabályozása,
A talaj védelme, a talajok szennyeződése. A víz védelme, szennyeződése, víztisztítási
A levegő tisztaságának védelme. A levegő szennyezettsége, a légszennyezés folyamata.
A levegőtisztaság megóvásának lehetőségei.
A hulladékok fogalma, csoportosításuk. A hulladékok ártalmatlanításának eljárásai. A
veszélyes hulladékok és ártalmatlanításuk. Környezetvédelmi károk és bírságok.
Az állattartás környezetvédelmi szabályai.
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383/1.0/2634-06

Marketing
ismeretek

azonosítója

sza
szk
szk
szk
szk
szk

383/1.1/2634-06
383/1.2/2634-06
383/1.3/2634-06
383/1.4/2634-06
383/1.5/2634-06
383/1.6/2634-06

90
30
0
8
0
0

0
0
39
0
14
28

0
0
0
209
0
0
0

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/1.1/2634-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketing alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a termékfejlesztésben
Árat kalkulál, kialakít
Kiválasztja az értékesítési csatornát
Részt vesz a promóciós munkában, a cég arculatának kialakításában
Kialakítja a megfelelő marketingstratégiát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A marketing fogalmi rendszere
C típus A piaci alapfogalmak
C típus A szervezeti piacok
C típus A piaci kockázatok és mérséklésük formái
C típus A termék és szolgáltatás tényezői
C típus Árak és szállítási feltételek
C típus Az értékesítési csatorna
B típus A marketingkommunikációs és promóciós eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Értékelés
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Prezentációs készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
90 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A marketing kialakulása, történetének áttekintése, jelentősége, alapfogalmai,
defíniciói. A marketing-mix elemeinek részletes kifejtése.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/1.2/2634-06
A tananyagelem megnevezése:
A marketinginformációs rendszer és a marketingkutatás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketingkutatást végez/végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A marketinginformációs rendszer
C típus A piaci szegmentálás és piaci pozícionálás
C típus Az élelmiszerfogyasztói magatartás
B típus A marketingkutatás folyamata
B típus Primer adatgyűjtési eljárások
B típus Kérdőívszerkesztés
B típus Mintavétel a piackutatásban
B típus Primer információ feldolgozása és közlése
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Értékelés
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A piackutatás jelentősége, főbb jellemzői, fajtái. A piackutatás folyamata, előkészítése,
felépítése. A primer és szekunder információk. A kvalitatív és a kvantitatív kutatás.
A piackutatásból nyert adatok ellenőrzése, feldolgozása, elemzése, értékelése.
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/1.3/2634-06
A tananyagelem megnevezése:
Piackutatás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketingkutatást végez/végeztet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A marketinginformációs rendszer
B típus A marketingkutatás folyamata
B típus Primer adatgyűjtési eljárások
B típus Kérdőívszerkesztés
B típus Mintavétel a piackutatásban
B típus Primer információ feldolgozása és közlése
C típus Nemzetközi marketingkutatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
4. szint Információforrások kezelése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Értékelés
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Hatékony kérdezés készsége
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Elemzés készítése tapasztalatokról 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Taniroda
Utcai környezet
Képzési idő:
39 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egy adott termékkel szolgáltatással kapcsolatos piackutatás lebonyolítása: probléma
meghatározása; kutatási tev kialakítása; adatfelvétel lebonyolítása; adatfeldolgozás és
elemzés; kutatási eredmények prezentálása, jelentés készítése.
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/1.4/2634-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi marketing
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakítja a megfelelő marketingstratégiát
Külpiaci marketingmunkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A nemzetközi marketing fogalmi rendszere
C típus A nemzetközi piacok, üzleti gyakorlat, üzleti szokások, üzleti etika
C típus A világpiacra kilépés megtervezése, a kilépés formái, a célország megválasztása
C típus Nemzetközi marketingkutatás
C típus Nemzetközi marketing-mix
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű kézírás
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Értékelés
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Közérthetőség
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nemzetközi marketing folyamatának megismerése, üzleti etikett, protokoll.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/1.5/2634-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketingstratégia a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakítja a megfelelő marketingstratégiát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A termék és szolgáltatás tényezői
C típus Árak és szállítási feltételek
C típus Az értékesítési csatorna
B típus A marketingkommunikációs és promóciós eszközök
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C típus A nemzetközi piacok, üzleti gyakorlat, üzleti szokások, üzleti etika
C típus A világpiacra kilépés megtervezése, a kilépés formái, a célország megválasztása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű kézírás
3. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Értékelés
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Prezentációs készség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Elemzés készítése tapasztalatokról 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Taniroda
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termékek sikeres, valamint kevésbé hatékony marketingstratégiájának elemzése,
feldolgozása. Egy elképzelt termék vagy szolgáltatás piaci bevezetésének
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/1.6/2634-06
A tananyagelem megnevezése:
Marketingkommunikáció a gyakorlatban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a promóciós munkában, a cég arculatának kialakításában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az élelmiszerfogyasztói magatartás
C típus A piaci szegmentálás és piaci pozícionálás
C típus A marketingkommunikációs és promóciós eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
3. szint Gépírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Értékelés
Tervezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Külső megjelenés
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
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Adekvát metakommunikáció
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Számítógép-terem
Taniroda
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Egy kiválasztott vagy elképzelt termék, termékcsoport, szolgáltatás, vállalkozás piaci
bevezétének megtervezése a promóciós eszközök felhasználásával (reklám, PR,
eladás, vásárlásösztönzés).
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13. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés
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.

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/1.1/2635-06
A tananyagelem megnevezése:
Irodatechnikai eszközök használata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gazdálkodásával kapcsolatos információkat gyűjt
Informatikai és egyéb irodatechnikai eszközöket
használ
Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Számítógép és tartozékainak kezelése
B típus Telefont, fax, fénymásoló kezelése
B típus Dokumentumok készítéséhez szükséges segédeszközök kezelése (iratmegsemmisítő,
spirálozó, lyukasztó stb.)
B típus A legkorszerűbb multimédiás és audiovizuális eszközök használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3. szint Gépírás
4. szint Információforrások kezelése
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 40%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
60

Taniroda
Képzési idő:
91 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítástechnikai alapismeretek. Operációs rendszer alapismeretek. Szövegszerkesztő
alapismeretek. Táblázatkezelői alapismeretek. Adatbázis kezelés.
Irodai felszerelések napi használatának elsajátítása.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/1.2/2635-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyvitel, adminisztráció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gazdálkodásával kapcsolatos információkat gyűjt
Minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat végez
Nyilvántartásokat vezet
Bizonylatokat állít ki
Tervet, pályázatot készít/készíttet
Üzleti levelezést folytat
Szerződéseket készít
Könyvelési feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Adatok gyűjtése, nyilvántartások vezetése
A típus Bizonylati elv és fegyelem, bizonylatok kitöltése
A típus Az üzleti levelek rendszerezésének, iktatásának menete
A típus Szerződések előkészítése és szerződéskötés
B típus Elektronikus levelezés, ügyintézés
C típus Tervek, pályázatok készítése
B típus Prezentációkat készít
A típus Számviteli alapismeretek, számítógépes könyvelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Információforrások kezelése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Számítógép-terem
Taniroda
Képzési idő:
105 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Statsiztikai feladatok, elemzések.
Az áruforgalmazással kapcsolatos bizonylatok kitöltése, számlák kezelése. Különböző
adófajták meghatározása. Alapvető gazdasági műveletek könyvelése.
Munkavállaló és munkáltató társadalombiztosítási- és egyéb járulékfizetési
Naplófőkönyv, pénztárkönyv, bevételi és költségnyilvántartás, bevételi nyilvántartás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/1.3/2635-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkalmazott számítástechnika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Nyilvántartásokat vezet
Tervet, pályázatot készít/készíttet
Üzleti levelezést folytat
Szerződéseket készít
Informatikai és egyéb irodatechnikai eszközöket
használ
Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez
Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez
Könyvelési feladatokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis kezelés
A típus Szerződések előkészítése és szerződéskötés
B típus Elektronikus levelezés, ügyintézés
B típus Internet, intranet használata
C típus Tervek, pályázatok készítése
B típus Adatok mentése, archiválása
B típus Prezentációkat készít
A típus Számviteli alapismeretek, számítógépes könyvelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint ECDL 1. m. IT alapismeretek
2. szint ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
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Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Taniroda
Képzési idő:
105 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az egyes adónemek bevallása elektronikus úton (személyi jövedelemadó,
egyszerűsített vállalkozói adó, társasági adó, helyi adók, járulékfizetési
Termelési, készletgazdálkodási, pénzügyi, humánerőforrás programok használata.
Alapvető gazdasági műveletek könyvelése számítógépen. Naplófőkönyv,
pénztárkönyv, bevételi és költségnyilvántartás, bevételi nyilvántartás vezetése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/1.4/2635-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikáció-üzleti kommunikáció idegen nyelven
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gazdálkodásával kapcsolatos információkat gyűjt
Üzleti levelezést folytat
Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakértés, szaktanácsadás
A típus Üzleti etikett, protokoll szabályai
B típus Rendezvények, kiállítások szervezése
B típus Kapcsolatot tart és épít az üzleti élet szereplőivel
A típus Az üzleti levelezés szabályai
B típus Az üzleti tárgyalás - üzleti idegen nyelv
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 10%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Statisztikai alapismeretek elsajátítása.
Üzleti etikett, protokoll szabályai. Az üzleti levelezés szabályai.
Üzleti idegen nyelv.
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
383/1.5/2635-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikáció gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gazdálkodásával kapcsolatos információkat gyűjt
Üzleti levelezést folytat
Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakértés, szaktanácsadás
A típus Üzleti etikett, protokoll szabályai
B típus Rendezvények, kiállítások szervezése
B típus Kapcsolatot tart és épít az üzleti élet szereplőivel
A típus Az üzleti levelezés szabályai
B típus Az üzleti tárgyalás - üzleti idegen nyelv
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Idegen nyelvű fogalmazás írásban
3. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Írásos elemzések készítése 20%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Számítógép-terem
Taniroda
Képzési idő:
28 óra elméletigényes gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Számítástechnikai alapismeretek. Operációs rendszer alapismeretek. Szövegszerkesztő
alapismeretek. Táblázatkezelői alapismeretek.
Irodai felszerelések használata.
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