6. számú melléklet

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS
55 343 01 0010 55 03 GAZDÁLKODÁSI MENEDZSERASSZISZTENS
ELÁGAZÁSÁNAK
AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA
I.

Általános irányelvek

1. A képzés szabályozásának jogi háttere
Az ajánlott szakképzési program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő
felvétel és törlés eljárási rendjéről 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,
– a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet 16. számú
melléklete,
– a 79/2006. (IV. 5.) Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:
– a felsőoktatási intézményben "Hallgatói jogviszony" keretében folytatott képzés
esetén a szenátus határozatait,
– a felsőoktatási intézmény, a szakképző intézmény fenntartója, továbbá a szakképző
intézmény által a képzés folytatására megkötött "Együttműködési megállapodás"ban foglaltakat ("Tanulói jogviszony" keretében folytatott képzésnél),
– a szakképző intézményt fenntartó helyi rendelkezéseit,
– a gyakorlati képzés megszervezésében közreműködő gazdálkodó szervezet
igényeit.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató felsőoktatási intézmény a jelen általános
irányelvekben foglaltak, továbbá az ajánlott szakképzési programban a
tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján elkészíti a képzés dokumentumát.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató szakképző intézmény a jelen általános
irányelvekben foglaltak, továbbá az ajánlott szakképzési programban a
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tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján elkészíti a pedagógiai programjának
részét alkotó helyi szakmai programot.
A képzést folytató intézmény a szakmai gyakorlat megvalósítására (a meghatározott
időre) a vonatkozó jogszabályok szerint különböző megállapodásokat köt a gazdálkodó
szervezetekkel.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma:

55 343 01

A szakképesítés megnevezése:

Üzleti szakügyintéző

Szakképesítések köre:
Részszakképesítés

Nincs

Elágazások
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Ráépülés
Hozzárendelt FEOR szám:

55 343 01 0010 55 01
Banki szakügyintéző
55 343 01 0010 55 02
Értékpapírpiaci szakügyintéző
55 343 01 0010 55 03
Gazdálkodási menedzserasszisztens
55 343 01 0010 55 04
Pénzügyi szakügyintéző
55 343 01 0010 55 05
Projektmenedzser-asszisztens
55 343 01 0010 55 06
Számviteli szakügyintéző

Nincs
3619

Képzés maximális időtartama:
Szakképzési
évfolyamok száma
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Szakképesítés megnevezése
Üzleti szakügyintéző

Óraszám
-

3. A képzés szervezésének feltételei
3.1. Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést felsőoktatási intézményben a felsőoktatási
törvényben, szakképzést folytató közoktatási intézményben a közoktatásról szóló
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törvény és az "Együttműködési megállapodásban" megfogalmazott, szabályozott
feltételekkel rendelkező pedagógus, oktató szakember láthatja el.
3.2. Tárgyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati oktatást a képző (felsőoktatási intézmény, szakképző iskola)
szervezi meg, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– számítógép-terem
– taniroda
– tanterem
A gazdálkodó szervezeteknél és intézményekben folyó alkalmazói szakmai
gyakorlathoz szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
A "Hallgatószerződés", "Tanulószerződés" és "Együttműködési szerződés" alapján
végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó szervezetnél a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – adott esetben a képző bevonásával – ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a képző és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett alkalmazói gyakorlat
feltételeinek ellenőrzésére is.
A személyi és tárgyi feltételek biztosításánál a befogadó felsőoktatási intézmény
követelményeit kell figyelembe venni.
4. A tanulók felvételének feltételei
Bemeneti kompetenciák
Iskolai előképzettség
Szakmai előképzettség
Előírt gyakorlat
Pályaalkalmassági követelmények
Szakmai alkalmassági követelmények

Érettségi vizsga
-

5. A szakképesítés, elágazások munkaterülete
5.1 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör/foglalkozás
FEOR száma
3619

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb gazdasági ügyintézők

5.2 A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása
Gazdálkodási menedzserasszisztens
Bármely nemzetgazdasági területen működő vállalkozásnál, szervezetnél felső- és
középvezetők mellett, vagy közvetlen irányításuk alatt érdemi ügyintézői
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feladatokat lát el, illetve a külső kapcsolatok (pl. ügyfélszolgálat, szolgáltatói
kapcsolatok) területén önálló, vagy kisebb csoportvezetői munkakört tölt be.
Közreműködik a gazdasági döntésekhez szükséges piaci információk, adatok
gyűjtésében, rendszerezésében, feldolgozásában, elemzésében, értékelésében a
korszerű informatikai eszközök felhasználásával, s ehhez kapcsolódva az üzleti
stratégia kialakítását segíti, illetve a közép- és felső vezetők ez irányú döntéseit
előkészíti továbbá a felelős ügyintézői szinten a döntéseket meghozza.
Az üzleti stratégia alapján portfolió elemzéseket készít, és részt vesz az üzletpolitika
kidolgozásában.
Közreműködik a vállalkozáshoz szükséges személyi, tárgyi és információs
feltételek kialakításában.
Részt vesz a komplex gazdálkodási/szolgáltatási folyamatok lebonyolításában és az
ezzel összefüggő pénzügyi, adózási, számviteli feladatok ellátásában, a
marketingakciók tervezésében, szervezésében.
Részt vesz az üzleti, valamint a környezeti partneri kapcsolatok kialakításában, és
azok ápolásában, folyamatos fejlesztésében.
Közreműködik a jogi előírásoknak megfelelő megállapodások, szerződések
előkészítésében.
Részt vesz a gazdálkodási/szolgáltatási tevékenység ellenőrzésében.
5.3 A szakképesítéssel rokon szakképesítések
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
55 344 01
Államháztartási szakügyintéző
54 345 04 0000 00 00
Nonprofit menedzser
55 345 03 0000 00 00
Közösségi-civil szervező
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).
7. A szakképesítés követelménymoduljai
Az 55 343 01 0010 55 03 azonosító számú, Gazdálkodási menedzser asszisztens
megnevezésű elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
1997-06
Vállalatgazdálkodási feladatok
1998-06
Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok
1999-06
Számviteli-statisztikai feladatok
2000- 06
Számítástechnikai-informatikai feladatok
Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs
2001-06
feladatok magyar és idegen nyelven
2158-06
Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok
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8.
A képzés szerkezete
8.1. A tudásszint mérések tananyagegységei*
Követelménymodul
azonosítója
megnevezése
1997-06
Vállalatgazdálkodási
feladatok

Tananyagegység
azonosítója
megnevezése
1997-06/1

1998-06

1999-06

2000-06

2001-06

2158-06

VizsgaIdőtevékenység tartama

1997-06/2
1997-06/3
1997-06/4
1997-06/5
1997-06/6

Vállalati
gazdaságtan
Marketing
Gazdasági jog
Vezetésszervezés
EU ismeretek
Közgazdaságtan

írásbeli

60 perc

szóbeli
szóbeli
írásbeli
írásbeli
írásbeli

30 perc
30 perc
60 perc
60 perc
60 perc

1998-06/1
1998-06/2

Pénzügyi ismeretek
Gazdaságmatematika

írásbeli
írásbeli

60 perc
60 perc

1999-06/1
1999-06/2

Számvitel alapjai
Statisztikai
módszerek

írásbeli
írásbeli

60 perc
60 perc

2000-06/1
2000-06/2

Informatika
Felhasználói
programok

interaktív
interaktív

60 perc
60 perc

2001-06/1
2001-06/2

szóbeli
szóbeli

30 perc
30 perc

2001-06/3

Üzleti kommunikáció
Prezentáció és
íráskészség fejlesztés
Üzleti idegen nyelv 1.

írásbeli

2001-06/4

Üzleti idegen nyelv 2.

szóbeli

120
perc
45 perc

2158-06/1
2158-06/2

Környezetgazdaságtan
Vállalati
esettanulmányok
Gazdaságföldrajz

Pénzügyekkel
kapcsolatos feladatok
Számvitelistatisztikai feladatok

Számítástechnikaiinformatikai
feladatok

Az üzletvitellel
kapcsolatos
személyes és
szervezeti
kommunikációs
feladatok magyar és
idegen nyelven

Gazdálkodásmenedzseri speciális
szakmai feladatok

2158-06/3
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Követelménymodul
azonosítója
megnevezése

Tananyagegység
VizsgaIdőtevékenység tartama
azonosítója
megnevezése
2158-06/4
Szolgáltatásmarketing
2158-06/5-13 Alternatív tárgyak
írásbeli/
90 perc/
tantárgy
tantárgy

8.2. Tantervi háló
A 6.a számú melléklet tartalmazza a nappali, esti és levelező tagozatra vonatkozóan a
tananyagegységek, tantárgycsoportok, tantárgyak elhelyezését a tantervi hálóban. A
képzés kreditrendszerben történik. Ha a tanuló/hallgató a tanulmányai során előírt
feladatait eredményesen teljesíti, tanulmányi pontot, azaz kreditet kap a tantervben
előírt értékben. Egy kreditérték 30 munkaórának felel meg, átlagosan ennyi
időráfordítás kell kontaktóra és otthoni munka formájában, hogy teljesíthető legyen
egy kreditértéknyi feladat.
Az üzleti szakügyintéző képzésben a tanulmányok sikeres befejezéséhez 120 kredit
megszerzése szükséges. A tantervben szerepelnek olyan követelmények is,
amelyeknek nincs kreditértéke, de teljesítése feltétele a tanulmányok folytatásának,
illetve befejezésének. (pl. szakmai gyakorlat, szakszeminárium, záró dolgozat
konzultáció). Ezek a tantervben kritérium feltételként szerepelnek.
A 30 nap időtartamú összefüggő szakmai gyakorlatot – külön PM által kiadott
Útmutató alapján – az 1. szakképzési évfolyam követelményeinek sikeres teljesítése –
de legalább 50 kredit elérése után – kell teljesíteni.
Az ajánlott szakképzési program időtervének szervezési elve:
vegyes jellegű (a teljes képzési időn belül többféle szervezési elv valósul meg) azaz
tantárgyi jellegű (heti néhány órás, egész tanéven keresztül futó egységek),
modulos jellegű (változó, nem a teljes heti óraszámban és rövidebb, nem a
teljes tanéven keresztül futó folyamategységek),
szakaszolt (epochális) jellegű (pl. a tudásszintmérés felkészítők, illetve a
tudásszintmérések, a szakmai gyakorlat).
Az elmélet és gyakorlat aránya – figyelembe véve a nyári szakmai gyakorlatot is –
40-60 %.
Elmélet:
Elméletigényes gyakorlat:
Szakmai gyakorlat:
Gyakorlat összesen:
9.

715 óra
830 óra
240 óra
1 070 óra

40%

1 070 óra60%Mindösszesen:
1 785 óra
100%

A szakképesítés-elágazás vizsgáztatási követelményei

9.1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Iskolai rendszerű szakképzésben: a szakképzési programban meghatározott
tudásszintmérések és legalább 30 nap időtartamú, összefüggő szakmai gyakorlat
teljesítésének igazolása az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését
tanúsító, hivatalosan lezárt okiratban. A tudásszintmérést az ajánlott szakképzési
programban meghatározottaknak megfelelően jóváhagyott szakképzési program
alapján kell lebonyolítani.
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A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat – előírt határidőre
történő – leadása.
A Vállalatgazdálkodási feladatok 1. tudásszintmérő vizsga, a Pénzügyekkel
kapcsolatos feladatok 2. tudásszintmérő vizsga, a Számviteli-statisztikai feladatok
3. tudásszintmérő
vizsga,
a
Számitástechnikai-informatikai
feladatok
4. tudásszintmérő vizsga, Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti
kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven 5. tudásszintmérő vizsga, a
Gazdálkodásmenedzseri szakmai speciális feladatok 8. tudásszintmérő vizsga
tudásszintmérő vizsgafeladatainak teljesítése a szakképzési programban előírt
formában (gyakorlati jegy, kollokvium stb.) és az abban meghatározott időterv
alapján történik.
A szakmai és vizsgakövetelménnyel összhangban a tudásszintmérő vizsgák
elágazásonként a következők:
Az 55 343 01 0010 55 03 azonosító számú, Gazdálkodási menedzserasszisztens
megnevezésű elágazáshoz rendelt tudásszintmérővizsgák:
1. tudásszintmérő vizsga: Vállalatgazdálkodási feladatok,
2. tudásszintmérő vizsga: Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok,
3. tudásszintmérő vizsga: Számviteli-statisztikai feladatok,
4. tudásszintmérő vizsga: Számítástechnikai-informatikai feladatok,
5. tudásszintmérő vizsga: Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti
kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven.
8. tudásszintmérő vizsga: Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok
1. tudásszintmérő vizsga
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1997-06 Vállalatgazdálkodási feladatok
A hozzárendelt 1. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Vállalati gazdaságtan ismeretek számonkérése feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Marketing ismeretek számonkérése - a követelményekkel összhangban - szóbeli
tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Gazdasági jogi ismeretek számonkérése szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. tudásszintmérő vizsgafeladat:
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Vezetésszervezési ismeretek mérése feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 5. tudásszintmérő vizsgafeladat:
EU ismeretek mérése feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 6. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Közgazdaságtani ismeretek mérése feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc

2. tudásszintmérő vizsga
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1998-06 Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt 1. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Pénzügyi ismeretek számonkérése feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Gazdasági matematika ismeretek alkalmazása feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
3. tudásszintmérő vizsga
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1999-06 Számviteli-statisztikai feladatok
A hozzárendelt 1. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Számviteli ismeretek bemutatása és gyakorlati alkalmazása feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Statisztikai ismeretek alkalmazása feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
4. tudásszintmérő vizsga
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A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2000-06 Számítástechnikai-informatikai feladatok
A hozzárendelt 1. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Informatikai ismeretek gyakorlati alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Felhasználói programok alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
interaktív
Időtartama: 60 perc
5. tudásszintmérő vizsga
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok
magyar és idegen nyelven
A hozzárendelt 1. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Az üzleti kommunikációs ismeretek számonkérése szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Az üzletviteli témakörben 5-10 kép terjedelmű prezentáció önálló elkészítése és
bemutatása.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Idegen nyelvű 1-2 oldalas szöveg (pl. pályázati felhívás, üzleti levél)
összefoglalása magyar nyelven, kb. 500 szóban, szótár használatával. 40
kérdésből álló egyszerű választásos tesztfeladattal az idegen nyelvű szakmai
szókincs mérése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 4. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Az adott témakörből feltett idegen nyelvű kérdések megválaszolása szóbeli
tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
8. tudásszintmérő vizsga
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2158-06 Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok
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A hozzárendelt 1-3. tudásszintmérő vizsgafeladat:
Az alternatív tárgyak témakörében megszerzett ismeretek bemutatása.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc/tantárgy
A szakképzési program tartalmazhat további tudásszintmérő vizsgákat is.
9.2. A szakmai vizsga részei
Szakmai vizsgára az a tanuló/hallgató bocsátható, aki a tudásszint mérő vizsgákat
sikeresen teljesítette.
A tudásszintmérő vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi tudásszintmérő
vizsgafeladathoz rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten
teljesíti, valamint záródolgozatát az opponens(ek) minimum 60%-ra értékeli(k).
A középfokú C típusú szakmai nyelvvizsgával rendelkező mentesül Az üzletvitellel
kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok magyar és idegen
nyelven 5. tudásszintmérő vizsga 3. és 4. tudásszintmérő vizsgafeladathoz rendelt
vizsgatevékenységek alól.
Az a jelölt, aki a tudásszintmérő vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt
érdemlően igazolja, mentesül a tudásszintmérő vizsga ismételt teljesítésének
kötelezettsége alól.
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1997-06 Vállalatgazdálkodási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Záródolgozat védése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1998-06 Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Záródolgozat védése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
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3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1999-06 Számviteli-statisztikai feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Záródolgozat védése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2000-06 Számítástechnikai-informatikai feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Záródolgozat védése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs feladatok
magyar és idegen nyelven
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Záródolgozat védése.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2158-06 Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Speciális gazdálkodásmenedzseri szakismeretek számonkérése a PM által kiadott
feladatlap alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
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Speciális gazdálkodásmenedzseri szakismeretek számonkérése a PM által kiadott
szóbeli tételsor alapján.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
9.3. A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az
55 343 01 0010 55 03
azonosító
számú,
Gazdálkodási menedzserasszisztens
megnevezésű elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében:
1. vizsgarész: 25
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 10
8. vizsgarész: 35

9.4. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
Az 55 343 01 0010 55 03 azonosítószámú, gazdálkodási menedzserasszisztens
megnevezésű elágazáshoz rendelt 8. Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok
vizsgarész szóbeli tevékenysége csak akkor kezdhető meg, ha az adott vizsgarész
vizsgafeladataihoz rendelt írásbeli tevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os
teljesítményt ért el.
A vizsgarész vizsgafeladataihoz rendelt vizsgatevékenység sorrendjét a vizsgafeladatok
sorszáma határozza meg.
A szakmai vizsgarész értékelésekor a vizsgafeladatonként elért százalékos teljesítmények
súlyozott átlagának %-os értékét egy tizedesre, az általános szabályok szerint kerekítve kell
megadni.
A szakmai vizsgarész akkor eredményes, ha valamennyi vizsgafeladathoz rendelt
vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesítette.
A záródolgozat védései csak vizsganapokon tehetők le.
A szakmai vizsga eredményét a vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott
átlagának %-os értéke alapján, az általános szabályok szerint kerekítve és egész %-ban
kifejezett értékhez rendelt osztályzat alapján kell megállapítani.
A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények súlyozott átlaga alapján az osztályzat a
következő:
90 -100% jeles (5)
80 - 89% jó (4)
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70 - 79% közepes (3)
60 - 69% elégséges (2)
0 - 59% elégtelen (1)

Sikertelen vizsgarész(ek) a szakmai vizsgaszabályzat szerinti jelentkezési lap kitöltését és a
szakképesítésért felelős miniszternek a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentés
megküldését követően ismételhető(ek) meg.
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II.

A SZAKKÉPZÉSI PROGRAM TANANYAGEGYSÉGEI

Követelménymodul
azonosítója
1997-06

megnevezése
Vállalatgazdálkodási feladatok
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Tananyagegység
azonosítója
1997-06/1

megnevezése
Vállalati gazdaságtan

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység oktatásának célja, hogy a tanulók/hallgatók a két félév alatt ismerjék meg
a vállalkozások fogalomkörét, a vállalkozások környezetét, a vállalkozások működésének
legfontosabb tevékenységi területeit, a vállalati stratégia alapelemeit.
Tananyagegység tartalma:
Üzleti vállalkozás alapfogalmak
A vállalat fogalma, az üzleti vállalkozás alapításával kapcsolatos feladatok és tudnivalók,
a vállalkozási formák jellemzői, előnyei, hátrányai, a vállalat érintettjeinek köre és főbb
jellemzői.
Piaci környezet
Különböző piactípusok, azok jellemzői, a verseny előnyei, a piaci együttműködés
különböző formái, azok pozitív és negatív hatásai.
Állam gazdasági szerepe
Az állam gazdasági szerepvállalásának tendenciái napjainkban, az állam
gazdaságszabályozásának különböző eszközei, az állam és a vállalatok
kapcsolatrendszere.
Vállalatok társadalmi felelősség vállalása
A felelős vállalat koncepció, az etikus vállalati magatartás alapjai, és az etikus magatartás
és az üzleti érdek kapcsolata.
Marketing stratégia alapjai
A marketing vállalkozás működésében betöltött szerepe, alapfogalmai és koncepciói.
Innováció
Az innováció fogalma, különböző típusai, a termék innováció folyamata, az innováció
stratégiai kérdései.
Emberi erőforrás menedzsment alapjai
Az emberi erőforrás-gazdálkodás stratégiai kérdései és operatív feladatai a vállalati
működésben.
Vállalati információs rendszer alapjai
Az információ és a tudás szerepe a vállalati működésben, a vállalati információs rendszer
felépítése és működése
Értékteremtő folyamatok menedzsmentje
A vállalati tevékenységek (beszerzés, termelési, szolgáltatási folyamatok, logisztika)
működési, szervezési jellemzői.
Pénzügyi alapok
A legfontosabb pénzügyi kimutatásokat, a pénzügyi elemzés alapjai, a vállalati
befektetési stratégia és finanszírozási stratégia kérdései.
Vállalati stratégia
A vállalati stratégia alapfogalmai, struktúrája, a stratégia kialakításának folyamata és a
legfontosabb stratégiai elemzési eszközök. A stratégiai menedzsment folyamata.
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Tananyagegység
azonosítója
1997-06/2

megnevezése
Marketing

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység oktatásának célja, hogy a tanulók/hallgatók ismerjék meg a marketing
fogalomkörét és piacorientált gondolkodásmódot sajátítsanak el. Ismerkedjenek meg az
alkalmazható marketing eszköztárának alapvető jellemzőivel és a legfontosabb marketing
technikákkal.
Tananyagegység tartalma:
A marketing szerepe
A marketing fogalma, a marketing-mix elemei (4P), marketingorientált gondolkodásmód
lényege
Vevők magatartása
A marketing központjában helyezkedő vevők fogyasztói magatartása, a végső fogyasztó
vásárlási folyamata, a rá ható külső és belső tényezők, valamint a szervezetek beszerzési
magatartásának sajátosságai, a beszerzési döntési folyamat, valamint a beszerzési
központ
STP stratégia
A marketing stratégiai szintje, a szegmentáció, a célcsoportképzés, valamint a
pozicionálás egymásra épülő folyamata és sajátosságai
Marketing eszközök
A marketing-mix elemek: termékpolitika (termék fogalma, márka, életgörbe, új termék
fejlesztése, termékpiaci műveletek), árpolitika (költségelvű, kereslettől függő és
kínálathoz igazodó árképzési módszerek), értékesítés (értékesítési rendszer, az általa
ellátott funkciók, a rendszer szereplői), reklám (hirdetés, PR, eladásösztönzés)
Nemzetközi marketing és marketingstratégia
A nemzetközi marketing alapvető jellegzetességei (nemzetközi piacok sajátosságai,
piacra lépési formák), valamint a marketingstratégia és a vállalati stratégia egymáshoz
kapcsolódása (diagnózis, alapstratégiák és részstratégiák)
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Tananyagegység
azonosítója
1997-06/3

Megnevezése
Gazdasági jog

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység célja, hogy megismertesse a jogi és közigazgatási alapfogalmakat és
bemutassuk a polgári jog fontosabb jogintézményeit, különös hangsúlyt fektetve a kötelmi és
társasági jogra. Az ismeretek átadása során hozzásegítse a tanulókat (hallgatókat), hogy
elsajátíthassák a hatályos jogban való tájékozódás szakmai alapjait. A Gazdasági jog tantárgy
hozzájárul egy olyan átfogó társadalomtudományi megalapozáshoz, amely nélkül a fő
szakmai tárgyak harmonikus egymáshoz illeszkedése nem lehetséges.
Tananyagegység tartalma:
Jogi alapfogalmak
A jogrendszerrel kapcsolatos alapvető fogalmak, a jogrendszer felépítése, kiemelve
azokat az elemeket, amelyek gazdálkodó szervezetek működését meghatározzák.
Státuszjog, gazdasági társaságok joga
A gazdasági együttműködés szervezetei és formái; a gazdasági társaságokra vonatkozó
általános (közös) szabályok, az egyes gazdasági társaságok és a kapcsolódó vállalkozások
áttekintése; az elsődlegesen nem profitorientált célú szervezetek
Szerződések a jogban
A szerződésekkel kapcsolatos jogi formák és előírások
Közigazgatási ismeretek
Közigazgatási szervek; az önkormányzatok feladat és hatásköre
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Tananyagegység
azonosítója
1997-06/4

megnevezése
Vezetésszervezés

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység célja megismertetni a tanulókat/hallgatókat a vezetői szerep, a vezetői
munka fogalmával, a különféle szervezeti megoldásokkal, illetve alkalmazásuk tipikus
követelményeivel. A tanulók/hallgatókat képessé tenni arra, hogy felismerjék és értelmezni
tudják az lapvető szervezeti modelleket, mérlegelni tudják az egyes szervezeti formák
előnyeit és hátrányait, áttekintésük legyen arról az eszközrendszerről, amelyet vezetők
felhasználhatnak a célok elérése érdekében.
Tananyagegység tartalma:
Szervezetek környezete és adottságai, a vezetés feladatai
A kontingencialista szervezetfelfogás bemutatása, a legfontosabb külső környezeti
elemek és belső adottságok számbavétele; továbbá a vezetői munka különböző
megközelítései.
Alapvető szervezeti formák és jellemzőik
A szervezetek jellemzésére használt fogalomrendszer (strukturális jellemzők: munka- és
hatáskörmegosztás, koordináció, konfiguráció) megismerése
A leggyakrabban előforduló szervezeti formák jellemzőinek és működésének elemzése
(lineáris, funkcionális, divizionális, mátrixszervezet)
Vezetési funkciók tartalma és alkalmazása a különböző szervezeti formákban
A négy vezetési funkció (célkitűzés és stratégiaalkotás, szervezés, közvetlen irányítás,
kontroll) tartalmának és kapcsolódásai.
Ezen belül kiemelendő tartalmi elemek: stratégiaalkotás fogalomrendszere és módszerei,
közvetlen irányítás résztevékenységei, felelősségi és elszámolási egységek formái
A vezetési funkciók alkalmazásának sajátosságai az alapvető szervezeti formák esetében.
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Tananyagegység
azonosítója
1997-06/5

megnevezése
EU ismeretek

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység célja az Európai Unióval kapcsolatos azon alapvető alapismeretek átadása,
amely az EU állampolgáraként az EU intézményrendszerében és jogszabályai közti
eligazgatáshoz a mindennapokban szükséges.
Tananyagegység tartalma:
Az európai integráció kialakulása és fejlődése
Az integráció kezdete a II. vh. utáni évek, az ESZAK és az Euratom illetve az EGK
szerződés (Római Szerződések) keletkezésének előzményei. Az Egyesülési Szerződés, az
Egységes Európai Okmány előzményei és a főbb változások. Az egységes belső piac
kialakulása, a négy szabadságjog (áruk, szolgáltatások, személyek és a tőke szabad
áramlása, a letelepedés joga) tartalma és jellemzői.
Az Európai Unió intézményrendszere
A Bizottság, a Tanács, a Közgyűlés/Parlament, a Bíróság és a Számvevőszék felépítése,
hatáskörei és működése a Római Szerződéstől a Lisszaboni Szerződésig. A tanácsadó
testületek: Az EGSZB és a Régiók Bizottsága. Az Európai Központi Bank és az európai
ügynökségek.
Az európai közösségi jog jellemzői
Az európai közösségi jog autonómiája, elsődlegessége, közvetlen hatálya és
alkalmazhatósága. A közösségi jog jogforrásai: elsődleges, származtatott és egyéb
jogforrások. A közösségi jog kikényszeríthetősége. Eljárások a tagállamokkal szemben.
Az előzetes döntéshozatal célja és jellemzői. A jogharmonizáció lényege és jellemzői.
Döntéshozatali eljárások az EU-ban
A Bizottság, a Tanács és a Parlament szerepe a döntéshozatalban. A konzultációs eljárás,
az együttműködési eljárás, a hozzájárulási eljárás, az együttdöntési eljárás, a
költségvetési eljárás. Az eljárások menete, jellemzői és alkalmazásuk sajátosságai.
Az EU közös politikái
A közösség kizárólagos hatásköre, a tagállamok hatáskörei illetve a párhuzamos
hatáskörök. A szubszidiaritás és arányosság elve. Közös politikák a Római Szerződésben
és ezek bővülése az Egységes Európai Okmány, a Maastrichti Szerződés, az
Amszterdami Szerződés és a Nizzai Szerződés tükrében. A közös kereskedelempolitika
és az EU külkapcsolatai.

19

Tananyagegység
azonosítója
1997-06/6

megnevezése
Közgazdaságtan

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység célja a gazdasági szereplők érdekeiknek megfelelő döntések és racionális
cselekvések kritériumainak bemutatása, makroszinten a gazdasági szektorok közötti
viszonyrendszer áttekintése, a nemzetgazdaság egyensúlyi és egyensúlytalansági helyzetének
felírása, a nemzetközi munkamegosztásban való részvétel alapösszefüggéseinek, az állam
gazdaságpolitikai cél és eszközrendszerének megismertetése.
Tananyagegység tartalma:
A gazdasági körforgás. Keresleti és kínálati elemzés A gazdasági körforgás: árupiacok és
tényezőpiacok. Keresleti és kínálati görbe. Egyensúly. A keresleti és kínálati görbe
elmozdulásai. A kereslet és a kínálat rugalmassága.
A fogyasztói választás A fogyasztói preferenciák leírása közömbösségi görbékkel. Költségvetési egyenes és elmozdulásai. Az optimális választás. Helyettesítő és kiegészítő javak.
A termelés, a termelési függvény. Átlagtermék és határtermék.
A költségek. Számviteli és gazdasági költség. Számviteli és gazdasági profit.
Költségminimalizálás. Rövid távú és hosszú távú költséggörbék. Tökéletes verseny
Profitmaximalizálás. A kompetitív vállalat rövid távú és hosszú távú kínálati görbéje. A
kompetitív ágazat rövid távú és hosszú távú kínálati görbéje. A termelői többlet. Az
adóztatás hatásai kompetitív piacon
Monopólium Kereslet és határbevétel monopólium esetén. A monopólium
profitmaximalizáló magatartása.
Externáliák és közjavak Az externália fogalma. Pozitív és negatív externália. A közjavak
fogalma. Az externáliákkal és közjavakkal kapcsolatos problémák (például
környezetszennyezés, túlzott felhasználás, elégtelen kínálat, stb.)..
Külkereskedelem Komparatív előnyök. A külkereskedelemből eredő haszon.
Kereskedelempolitika
Makroökonómia alapfogalmai és mutatói Gazdasági szektorok és piacok. Gazdasági
körforgás. Nemzeti számlarendszer mutatói. Fogyasztóiár-index. Munkanélküliség mérése.
A klasszikus modell zárt gazdaságban és nyitott gazdaságban A potenciális kibocsátás. A
nemzeti jövedelem felhasználása: a fogyasztási és beruházási függvény. Egyensúly. A
fiskális politika hosszú távú hatásai. A klasszikus modell nyitott gazdaságban: Nominális
és reálárfolyam. A fiskális politika és kereskedelempolitika hosszú távú hatásai.
Pénz és infláció A pénz fogalma, funkciói. A pénzmennyiség szabályozása. A mennyiségi
egyenlet. Az infláció költségei.
Az árupiaci egyensúly A keynesi kereszt modellje. Az egyensúlyi jövedelem
meghatározása. Az IS görbe és elmozdulásai.
A pénzpiaci egyensúly A pénzkereslet és a pénzkínálat. A pénzpiaci egyensúly
kialakulása. Az LM görbe és elmozdulásai.
Az IS-LM modell Az árupiac és a pénzpiac együttes egyensúlya. A fiskális és a monetáris
politika rövid távú hatásai.
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Követelménymodul
azonosítója
1998-06

megnevezése
Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok
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Tananyagegység
azonosítója
1998-06/1

megnevezése
Pénzügyi ismeretek

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység oktatásának célja általános és koordinált ismeretnyújtás a
tanulók/hallgatók részére ahhoz, hogy megfelelő jártasságot szerezzenek a
jövedelemfolyamatokat átölelő intézményrendszerekről, módszerekről és eszközökről,
különös figyelemmel arra, hogy az alapfogalmak és ismeretek úgy kerüljenek rendszerbe,
hogy alkalmazhatók legyenek a további speciális pénzügyi, számviteli ismeretek
megszerzéséhez.
Tananyagegység tartalma:
A pénzügyi rendszer
A pénzügyi rendszer a pénzügyi intézmények, szolgáltatások és eljárások komplex
összessége, amely megértéséhez tisztában kell lenni a pénzzel kapcsolatos elemi
fogalmakkal (pénzteremtés, pénzkereslet és –kínálat), a szektorok és elkülönült gazdasági
szereplők finanszírozási problémáival és a rendszerhez kapcsolódó jogszabályokkal.
Vállalkozások pénzügyei
A vállalkozások pénzügyei az alapvető gazdasági és értékelési számítások, a pénzügyi
döntés-előkészítés illetve pénzügyi információ-szolgáltatás, a legfontosabb,
vállalkozásokat érintő adó- és egyéb jogszabályok, valamint a partnerek és állami
szervekkel való pénzügyi kapcsolattartás.
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Tananyagegység
azonosítója
1998-06/2

megnevezése
Gazdaságmatematika

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység oktatásának célja, hogy a matematikai alapismereteket tovább bővítve
fejlessze a tanulók gazdasági problémák, döntések elemzéséhez szükséges módszertani
tudását és készségeit. Olyan alapvető matematikai fogalmakkal, módszerekkel ismertesse
meg a tanulókat/hallgatókat, amelyek – egyrészt közvetlenül az FSz képzésben szükségesek,
az ott tanult szaktárgyak művelése során felhasználhatóak – másrészt az alapképzésben
történő továbbtanulást készítik elő.
Tananyagegység tartalma:
Analízis
Sorozatok. Sorozat monotonitása, korlátossága, határértéke.
Függvény monotonitása, határértéke, folytonossága. Derivált fogalma, alkalmazása.
Teljes függvényvizsgálat.
Határozott és határozatlan integrál.
Végtelen sorok. Hatványsorok
Lineáris algebra
Vektor, mátrix fogalma. Műveletek vektorokkal, mátrixokkal.
Lineáris kombináció, lineáris függetlenség, rang, dimenzió, bázis fogalma. ( Vektortér
fogalma). Mátrix inverze. Elemi bázistranszformáció. Lineáris egyenletrendszer
megoldása. Mátrix definitsége. Mátrix sajátértéke, sajátvektora.
Többváltozós fuggvények szélsőértékei. Többváltozós függvények konvexitása,
konkávitása.
Valószínűségszámítás
Kísérlet. Esemény fogalma, műveletek eseményekkel. Valószínűség fogalma, axiómái.
Valószínűség kiszámítása. Feltételes valószínűség fogalma, teljes valószínűség tétele,
Bayes-tétel.
Valószínűségi változó fogalma. Eloszlás, eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény.
Várhatóérték, szórás.
Nevezetes eloszlások.
Két valószínőségi változó együttes eloszlása. Együttes eloszlásfüggvény,
peremeloszlásfüggvények. Együttes sűrűségfüggvény, peremsűrűségfüggvények.
Együttes eloszlás, peremeloszlások.
Kovariancia, korrelációs együttható.
Markov, Csebisev egyenlőtlenség. Nagy számok törvénye.
Centrális határeloszlástétel.
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Követelménymodul
azonosítója
1999-06

megnevezése
Számviteli-statisztikai feladatok
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Tananyagegység
azonosítója
1999-06/1

megnevezése
Számvitel alapjai

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység oktatási célja a számvitel elméleti megalapozása, szabályozottságának,
elveinek megismertetése, a gyakorlati alkalmazás kereteinek bemutatása, a vállalkozások
választási lehetőségeinek ismertetése.
Tananyagegység tartalma:
Számviteli alapfogalmak
A számviteli rendszer alapvető fogalmai és alapelvei, amelyre építve a vállalkozás
vagyonának nyilvántartása és értékelése, a gazdasági események rögzítése, az eredmény
elszámolása és kimutatása és a számviteli információs rendszer épül.
A vállalkozás vagyona
A vállalat vagyonát bemutató kimutatás tartalmának, felépítésének megismertetése, az
összeállítás és a leltárral való kapcsolat bemutatása.
Gazdasági események kezelése
A gazdasági események könyvviteli nyilvántartásának kezelése.
A vagyon értékelése
A vagyon elemek értékelésével kapcsolatos alapvető fogalmak és eljárások
megismertetése.
Az eredmény elszámolása - eredménykimutatás
Az eredményszámítás célja és módszerei, az eredménykategóriák, azok tartalma és
kiszámítása, az eredménykimutatás két változata és az eredményt befolyásoló események
elszámolásával kapcsolatos kérdések.
A beszámolási rendszer egyéb elemei
A beszámolási rendszer egyéb elemei, így a kiegészítő melléklet és az üzleti jelentés
szerepe illetve a könyvvizsgálat, közzététel és letétbehelyezés kérdései.
A számviteli információs rendszer követelményei
A számviteli információs rendszer, a vállalkozásánál elkészítendő számviteli
szabályozása, a számviteli politika, számlakeret, bizonylati rend, önköltség-számítási
szabályzat, pénzkezelési szabályzat fogalma és tartalma, valamint a felelősségi viszonyok
kérdése a számvitel szabályozás, beszámolás és az adózás területén.
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Tananyagegység
azonosítója
1999-06/2

megnevezése
Statisztikai módszerek

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység oktatásának célja, hogy olyan alapvető statisztika fogalmakkal,
módszerekkel ismertessük meg a tanulókat/hallgatókat, amelyek – egyrészt közvetlenül az
FSz képzésben szükségesek, az ott tanult szaktárgyak művelése során felhasználhatóak –
másrészt az alapképzésben történő továbbtanulást készítik elő.
Tananyagegység tartalma:
Statisztikai alapfogalmak
Alapfogalmak. Adatszerzési és adathasznosítási módok, adatforrások. Adatok
pontossága. Statisztikai alapműveletek. Egyszerű elemzési eszközök. Statisztikai
csoportosítás és összehasonlítás. Viszonyszámok.
Gyakorisági eloszlások
A mennyiségi sorok vizsgálata. Gyakorisági és értékösszegsor. Grafikus ábrázolás.
Gyakorisági eloszlások jellegzetességei. Középértékek (számított és helyzeti
középértékek, különböző átlagok), szóródás és mutatói, aszimmetria. Koncentráció
elemzése. A gyakorisági eloszlás mutatószámainak meghatározása az Excel segítségével.
Kapcsolatvizsgálat
Kombinációs és csoportosító táblák elemzése. Heterogén sokaság vizsgálata. Ismérvek
közötti kapcsolat fajtái (asszociáció, vegyes kapcsolat, korreláció és rangkorreláció). A
különböző fajta kapcsolatok szorossági mérőszámai.
Standardizálás
Heterogén sokaságokra számított intenzitási viszonyszámok térbeli és időbeli
összehasonlítása. Standardizálás különbségfelbontással és hányadosok alapján.
Indexek
Az érték- , ár- és volumenindex számítás alapjai. Aggregát és átlagformák. Laspeyres- és
Paasche-féle indexek eltérése. Index-összefüggések. Árollók. Rész- és főindexek.
Indexsorok. Területi indexek.
Regressziószámítás
A kétváltozós lineáris regresszió. Paraméterek meghatározása és értelmezése, szorossági
mutatók. Az Excel statisztikai programjának felhasználásával.
Trendszámítás
Idősorok elemzése (elemzés egyszerűbb eszközökkel, a fejlődés átlagos mértéke és
üteme, kronológikus átlag. Lineáris trendszámítás. A trend paramétereinek értelmezése,
előrejelzés.
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Követelménymodul
azonosítója
2000-06

megnevezése
Számítástechnikai-informatikai feladatok
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Tananyagegység
azonosítója
2000-06/1

megnevezése
Informatika

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység oktatásának célja, hogy minden tanuló/hallgató – előképzettségtől
függetlenül – készség szintjén elsajátítsa azokat az alapvető informatikai ismereteket,
amelyek a további tanulmányaikban felhasználhatók, illetve a képzés befejezése után egy
felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember gyakorlati munkájában elengedhetetlenül
szükségesek.
Tananyagegység tartalma:
Információtechnológia alapok
Az információtechnológia alapjai és a legfontosabb informatikai rendszertípusok
Algoritmusok és programozás
Az algoritmusok elméletéhez szükséges alapok, Excel VB környezetben gyakorlati
feladatok megoldásán át sajátítják el a tanulók/hallgatók a programozás logikájának
alapjait.
Adatok, adatbázisok
Az adatoktól az adatbázisokig jutnak el a tanulók/hallgatók a rövid áttekintésen keresztül.
Hálózatok és az Internet
A hálózatok elméleti alapjai és napjaink világhálózata, az Internet.
Információbiztonság
Az információrendszerek biztonságát az adatbiztonságon, a megbízhatóságon keresztül
definiálva jutnak el a tanulók/hallgatók az IT kontrollig.
Információs társadalom
A jövőbeli információrendszerek feltérképezése és az elektronikus kormányzat
kialakulása adja az alapot az információs társadalom vizsgálatához.
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Tananyagegység
azonosítója
2000-06/2

Megnevezése
Felhasználói programok

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység oktatásának célja, hogy a megtanult informatikai alapfogalmak, az
alapvető szoftverek kezelésének és használatának elsajátítása után a tanuló/hallgató a logikai
adatmodellek tervezésével, az adatbázisok létrehozásával és kezelésével, a vállalati működés
területén az egyes tevékenységek támogatására használt alapvető számítástechnikai
megoldásokkal is megismerkedjen.
Tananyagegység tartalma:
Szövegszerkesztés
A szövegszerkesztés korszerű eszközei és a DTP rendszerek
Táblázatkezelés
A táblázatkezelés haladó eszköztára és programozási lehetőségei
Adatbáziskezelés
Az adatbáziskezelés elméleti (relációs adatmodell) és gyakorlati ismeretei.
Prezentáció
A prezentációkészítés modern módszerei, eszközei.
Kommunikáció
A kliens-szerver elven alapuló e-kommunikációs eszközök felépítése és használata
Internethasználat
A böngészők, a file-transzfer, audio- és videokonferencia rendszerek használatának
megismerése.
Szoftverek a vállalati tevékenységi rendszerben
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Követelménymodul
azonosítója
2001-06

megnevezése
Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti
kommunikációs feladatok magyar és idegen nyelven
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Tananyagegység
azonosítója
2001-06/1

megnevezése
Üzleti kommunikáció

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység oktatásának célja az emberi kommunikáció sajátosságainak, szabályainak,
szociálpszichológiai hátterének bemutatása az üzleti életben való sikeres alkalmazás
érdekében.
Tananyagegység tartalma:
A kommunikáció alapjai
A kommunikáció alapvető összefüggései: kommunikációs modell, verbális és nem
verbális kommunikáció, meggyőző kommunikáció
Prezentáció
A prezentáció folyamatát, a prezentáció szakaszai: célmeghatározás, hallgatóság
feltérképezése, prezentáció szerkezete, segédkártyák, vizuális eszközök, próba, helyszín,
prezentáció lefolytatása, kérdések, utógondozás.
Viselkedési normák az üzleti életben
Az alapvető öltözködési normák, az ápolt megjelenéstől a kiegészítők viseléséig, az
általános viselkedési szabályok, úgymint a köszönés és a bemutatkozás
Konfliktus és kezelése
A konfliktusok jellemzői, valamint az alapvető konfliktuskezelési stratégiák:
együttműködés, alkalmazkodás, verseny, kerülés, kompromisszum
Tárgyalástechnika
A tárgyalás fogalma, szakaszai (felkészülés, légkörteremtés, ajánlat, alku, megállapodás),
a tárgyalások típusai (disztributív és integratív), az aktív odafigyelést, a tárgyalási
taktikák (hazugság, megtévesztés, fenyegetés, kivárás, ígéret, időhúzás) felismerése,
valamint az ellenük való felkészülés
Nemzetközi tárgyalások
A különböző kultúrák tárgyalási sajátosságai, mint például az amerikai, a német, a kínai,
a francia, a japán vagy a közel-keleti stílusok alapvető szabályai
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Tananyagegység
azonosítója
2001-06/2

megnevezése
Prezentáció és íráskészség fejlesztés

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tantárgy célja a tanulók/hallgatók kommunikációs kompetenciájának, ezen belül
íráskészségének és előadói képességeinek fejlesztése, valamint a prezentációkhoz
alkalmazható technikai eszközök használati lehetőségeinek megismertetése. Ennek
érdekében egyrészt célul tűzi ki, hogy megismertesse a tanulókat/hallgatókat a különböző
írásművek készítésének valamint tartalmi és formai követelményeivel, valamint műfajbeli
ismereteivel, másrészt gyakorlati ismereteket nyújt különböző célú prezentációk
elkészítéséhez. Mindezekkel jelentős segítséget kíván adni a tanulók/hallgatók főiskolai
tanulmányai során írásban teljesítendő feladatok és prezentációk minél jobb színvonalú
elkészítéséhez, illetve ahhoz, hogy a későbbi gyakorlati munkájuk során felmerülő hasonló
követelményeknek meg tudjanak felelni.
Tananyagegység tartalma:
A kulturált nyelvi közlés elméleti és gyakorlati alapjai.
A funkcionális nyelvhasználat stilisztikai és szövegalkotási tudnivalói; az írásbeli és
szóbeli közlésfajták tartalmi és formai sajátosságai.
A hatásos nyilvános szereplés feltételei és módszerei.
Prezentáció
A prezentáció folyamatát, a prezentáció szakaszai: célmeghatározás, hallgatóság
feltérképezése, prezentáció szerkezete, segédkártyák, vizuális eszközök, próba, helyszín,
prezentáció lefolytatása, kérdések, utógondozás.
Tipográfiai ismeretek
A tipográfia fogalma, alkotóelemei; a tipográfiai eljárások, szabályok módszerek
gyakorlati alkalmazása.
Írásos közlésformák
Leírás; elbeszélés; jellemzés; összefoglalás.
Az írásművekkel szembeni követelmények
A szöveg szerkezete; logikai felépítés; stílus; érvelés
Szövegelemzés és értelmezés.
Írásművek készítésének gyakorlata
Az írás folyamata; forrásművek használata.
Mindennapi írásművek (levél; jegyzet; hirdetés; kérvény; jegyzőkönyv; referátum;
beszámoló; meghívó; önéletrajz stb.); publicisztikai írások (tárca; riport; interjú; kritika
stb.); tudományos és egyéb műfajok (tanulmány; esszé; dolgozat; vitairat; beszéd;
prezentáció, diplomamunka stb.)
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Tananyagegység
azonosítója
2001-06/3

megnevezése
Üzleti idegen nyelv

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység célja, hogy a tanulók/hallgatók megismerjék az üzleti nyelv legfontosabb
elemeit, alapvető szituációkban tudjanak kommunikálni, a gazdasági élet legjellemzőbb
dokumentumait idegen nyelven is értelmezni.
Tananyagegység tartalma:
Az adott idegen nyelv társalgási szintű elsajátítása, a gazdasági életben előforduló
egyszerűbb szituációkban való írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség fejlesztése.
A célnyelvi ország gazdasági, kulturális, történelmi ismeretei
Hazai gazdaság aktuális kérdései, vállalkozások, tőzsde, pénzügyi rendszer
Kereskedelem, nemzetközi kereskedelem
EU ismeretek
Üzleti szituációk
Üzleti levél
Önéletrajz, álláskeresés
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Követelménymodul
azonosítója
2158-06

megnevezése
Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok

34

Tananyagegység
azonosítója
2158-06/1

megnevezése
Környezetgazdaságtan

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
Tananyagegység oktatásának célja a gyakorlat szemszögéből áttekinteni a kis-és
középvállalkozások finanszírozásának lehetséges módozatait. Esettanulmányok segítségével
bemutatni az üzletfinanszírozással kapcsolatos tervezési-elemzési módszereket, lehetséges
döntési alternatívákat és konkrét teendőket.
Tananyagegység tartalma:
A fenntartható fejlődés
A gazdasági növekedés és a környezet állapota közötti kapcsolat, a környezetszennyezés
folyamata, a környezetvédelem, ökológiai alapfogalmak.
A bioszféra alkotói és a szennyező források, megelőzésük módjai, hulladékgazdálkodás
A bioszféra alkotó elemeinek így a levegő környezeti problémái (a légkör legfontosabb
jellemzői, a légszennyezők fajtái, a légszennyezéssel kapcsolatos globális és helyi
problémák) és a vizek környezeti problémái (mennyiségi problémák, a legfőbb
vízszennyezők, a szennyvizek kezelése, közműolló kérdése). A hulladékgazdálkodás, a
hulladékok típusai és ártalmatlanításának lehetőségei, valamint a hulladékkezelés 3Rstratégiája.
Környezetszennyezés erőforrások gazdaságtana
A környezetszennyezés gazdaságtana, a gyakorlati szabályozás eszközei:a közvetlen
(normatív) szabályozás eszközei, előnyei, hátrányai, a közvetett (gazdasági) szabályozás
eszközei, előnyei, hátrányai.
Kimerülő természeti erőforrások gazdaságtana
A kimerülő erőforrások gazdaságtana, az optimális felhasználás feltétele, az
ásványvagyon osztályozása, készlet fogalma, a készletre ható tényezők, a szűkösség
fokozódása ellen ható tényezők.
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Tananyagegység
azonosítója
2158-06/2

megnevezése
Vállalati esettanulmányok

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység oktatásának célja a vállalati gyakorlatban előforduló helyzetek, problémák
felismerésének elősegítése, a kezelésükre általánosan használt módszertan elemeinek
elsajátításának megalapozása.
Tananyagegység tartalma:
Vállalat és környezete
A vállalat fogalma, az üzleti vállalkozás alapításával kapcsolatos feladatok és tennivalók,
a vállalat érintettjeinek köre, és főbb jellemzőik valamint a vállalat és környezetének
kapcsolata
Vállalati stratégia
Az alapvető vállalati stratégia fogalmak és módszerek gyakorlati alkalmazásai.
Vállalati tervezés, elemzés
A vállalati tervezés célja, területei, eszközei és jelentősége.
Vállalati működés funkcionális területei
A vállalati funkcionális területek irányításának, működtetésének a főbb szempontjai.
Vállalati folyamatok működése
A vállalati folyamatok irányításának, működtetésének és a hátterében lévő
dokumentumoknak a kezelése.
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Tananyagegység
Azonosítója
2158-06/3

megnevezése
Gazdaságföldrajz

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység oktatásának célja, hogy hazánk illetve a világgazdaság régióinak a
gazdaságföldrajzi jellemzőiről áttekintésük legyen a tanulóknak/hallgatóknak. A képzésnek
fontos feladata, hogy az eltérő háttérrel rendelkező tanulók/hallgatók ismereteit szintre hozva
alapokat adjon a globálissá váló gazdaságban való eligazodáshoz.
Tananyagegység tartalma:
A gazdaságföldrajz alapkategóriái és problémakezelési módjai
A földrajzi tényezők szerepe a gazdasági növekedésben, a térgazdaság jellemzése, a régiók
rendszere, a centrum és periféria szerepe, a telephelyválasztás tényezői, a területi
döntések szerepe a szolgáltatásban és a termelésben.
A népesség és a munkaerő földrajza
Demográfiai alapfogalmak, a népességnövekedés gazdasági aspektusai, a népesség nagyság
és a korösszetétel regionális különbségei, a munkaerő áramlás nemzetközi tendenciái, a
magyarországi népesedési problémák fő kérdései
A világgazdaság akciócentrumai
A világgazdaság fejlődésének regionális alakulása, a centrumtérségek és a perifériák
helyzete. A három nagy centrumtérség (USA, EU, Távol-Kelet) szerepe a
világgazdaságban.
Az amerikai térség jellemzése. Az arab világ társadalmi-gazdasági sajátosságai.
Oroszország gazdasági jellemzői és helye a világgazdaságban.
Az ázsiai térség szerepe
Kína sajátos helyzete és jellemzése. Japán szerepe. India és a Délkelet- ázsiai térség
jellemzése és szerepük a világgazdaságban.
Az Európai Unió földrajza
Az EU természetföldrajzi jellemzése, a természeti erőforrások és az energia ellátottság
helyzete. Az EU regionális rendszere. Az EU regionális politikájának fő vonásai. Területi
differenciák az EU-ban, és ezek hatása a tagországok gazdaságára. A határon átnyúló
együttműködések.
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Tananyagegység
Azonosítója
2158-06/4

megnevezése
Szolgáltatásmarketing

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység célja, hogy a marketing alapismeretekre támaszkodva megismerkedjen a
szolgáltatások
marketingjénél
jelentkező
specialitásokra,
megismerje
a
szolgáltatásmenedzsment területén alkalmazható speciális eszközöket.
Tananyagegység tartalma:
A szolgáltatások sajátosságai
A szolgáltatás fogalmát, a szolgáltatások és termékek különbségei, a szolgáltatások
marketing-mixe (7P), a szolgáltatások menedzsmentjének problémái (megfoghatatlanság,
előállítás és fogyasztás szétválaszthatatlansága, változékonyság, tárolhatatlanság),
valamint a problémák kezelésének lehetséges módjait
Vevők a szolgáltatásokban
A vevői elégedettség és a minőség fogalma és mérésének eszköztára, a szolgáltatások
résmodellje, a vevői kapcsolatok menedzselése, valamint a panaszok hatékony kezelése
Klasszikus marketing-mix elemek a szolgáltatásokban
A klasszikus marketing-mix elemek (4P) speciális, szolgáltatásokra jellemző sajátosságai:
szolgáltatástermék, szolgáltatások árazása, hozammenedzsment, a szolgáltatások helye,
valamint szolgáltatások kommunikálása
Plusz 3P a szolgáltatásoknál
A szolgáltatásokra jellemző plusz marketing-mix elemeket (+3P): a szolgáltatások tárgyi
környezetét, a folyamatmenedzsmentet, valamint az emberi tényező jelentőségét
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Tananyagegység
Azonosítója
2158-06/5

megnevezése
Logisztikai menedzsment

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tantárgy oktatásának célja, hogy a logisztikai folyamatokkal kapcsolatos tevékenységekről
áttekintést nyújtson, kiemelve a logisztikai rendszer és az egyes részterületek struktúrájával
kapcsolatos megoldásokat, ezen megoldások főbb jellemzőit, melyek az irányítási
lehetőségeket is befolyásolják.
Tananyagegység tartalma:
Logisztikai alapfogalmak
A logisztikai rendszerrel kapcsolatos alapfogalmak: logisztika, ellátási lánc menedzsment,
kiszolgálási színvonal, teljesköltség koncepció, átváltások szerepe az egyes döntésekben,
logisztikai szolgáltatások, logisztikai tevékenységek
Beszerzés
A beszállítói kör kezelésével kapcsolatos feladatok, a beszerzési folyamatot: szükséglet
felmerülés, ajánlatkérés formái, szállítóértékelési és kiválasztási tevékenység és a
megrendeléssel kapcsolatos feladatok. A beszerzés a logisztika kapcsolata
Termelés
A termelési rendszerek típusai, a termelési és szolgáltatási folyamatok sajátosságai és
különbségei
Disztribúció
A logisztikai láncban az áruk vevőhöz való eljuttatásának lehetséges útjai, a disztribúciós
rendszerek felépítése és disztribúciós rendszer tervezésével kapcsolatos feladatok és
módszerek.
Logisztikai rendszerek
A logisztika fogalmának hagyományos, vállalat központú értelmezésén túli megközelítései:
reverz (vagy visszáru) logisztika, city logisztika valamint a makrologisztikai rendszerek.
Minőség a logisztikában
A minőség fogalma, a logisztikai rendszerekben játszott szerepe és legfontosabb eszközei.
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Tananyagegység
Azonosítója
2158-06/6

megnevezése
Logisztikai szolgáltatások

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység oktatási célja, hogy átadja a logisztikai folyamatok részét képező
árueljuttatási folyamatokra, struktúrákra, szervezési megoldásokra vonatkozó legfontosabb
ismereteket.
Tananyagegység tartalma:
Árueljuttatási folyamatok
Az árueljutatási folyamatok struktúrája és szereplői különös tekintettel a vállalati
logisztikai tevékenységeket támogató külső szereplőkre illetve a külső szolgáltatás
igénybevételének lehetőségére és okaira.
Közlekedési alágazatok, szabályozás
A közlekedési alágazatok jellemzői, kiválasztásuk szempontjai, szabályozása.
Raktározás
A raktározás feladatai és helye az ellátási láncban, a raktártechnológia fogalma,
jellegzetességei, a raktártechnológiai folyamatmodulok jellemzői.
Logisztikai központok
A logisztikai központok fogalma, nyújtott szolgáltatások és szerepük az árueljuttatási
folyamatokban
Közlekedéspolitika, infrastruktúra
A hazai és EU-s közlekedéspolitikai irányzatok és prioritások, illetve a főbb infrastruktúrajellemzők.
Logisztikai szolgáltatások piaca
A logisztikai szolgáltatások piaca, a teljesítmények mérésének lehetőségei, a szolgáltató
kiválasztásának szempontjai.
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Tananyagegység
Azonosítója
2158-06/7

megnevezése
Logisztikai folyamatok tervezése

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység oktatási célja, hogy átfogó ismereteket adjon a logisztikai folyamatok
optimális működéséhez elengedhetetlenül szükséges tervezési, elemzési módszerekről,
segítse azok készségszintű elsajátítását.
Tananyagegység tartalma:
Telephelyválasztás
A logisztikai rendszer kialakításával kapcsolatos módszertani kérdések, különös tekintettel
a telephelyválasztás tényezőire, infrastruktúra hatása a telephelyválasztásra.
Szállítási probléma
Szállítási problémák megragadása a raktárak, logisztikai központok és keresleti pontok
felvázolásával a síkon, távolságok meghatározása térkép segítségével, keresleti és kínálati
mennyiségek összehasonlítása.
Túratervezés alapjai
Körjáratszerkesztés elvei és szempontjai valamint alkalmazása a logisztikai problémák
megoldásában. Túrák felrajzolása és költségeinek elemzése.
Készletgazdálkodás
A készlettartás indítékai, készletek a számviteli rendszerben, állomány-folyam mutatók,
készletállapot kimutatása és pontatlanságai, a készletezés hatékonysága, forgási mutatók,
pénzkonverziós ciklus és készletek kapcsolata, készletértékelési eljárások, készletek
funkcionális osztályozása, készletezési célok a vállalati gazdálkodásban, kiszolgálási
színvonal és készletek, ABC elemzés, a készletezés információs rendszere, a készletezési
mechanizmusok, gazdaságos rendelési tételnagyság meghatározása.
Termeléstervezés
A termeléstervezés rendszere, aggregát tervezés, MRP, ütemezés és rendeléstervezés.
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Tananyagegység
Azonosítója
2158-06/8

megnevezése
Turisztikai szervezetek menedzsmentje

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység oktatási célja, hogy bemutassa a turizmus földrajzi összefüggéseit,
felhívva a figyelmet az egyes régiókkal kapcsolatos alapvető tudnivalókra.
Tananyagegység tartalma:
Turizmus földrajzi összefüggései
A turizmus földrajzi összefüggései: éghajlat, domborzat, vízrajz, egyedi természeti
tényezők, mint turisztikai adottságok. A világ és Európa éghajlati övezetei.
Városi turizmus
A városi turizmus fogalma és annak megvalósulása Európában, az üdülőturizmus, a
fontosabb kikötők és desztinációk.
Idegenforgalmi földrajz I. (EU tagországok)
A következő országok természetföldrajzi, közlekedés és gazdaságföldrajzi jellemzői:
Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Írország, Hollandia,
Luxemburg, Nagy Britannia, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország,
Svédország.
Idegenforgalmi földrajz II. (egyéb európai országok)
Az egyéb európai országok regionális különbségei: Norvégia, Svájc, Kelet-Európai
országok, Balkáni régió.
Idegenforgalmi földrajz III. (Magyarország)
Magyarország természetföldrajzi jellemzői (éghajat, domborzat, vízrajz, barlangok, gyógyés termálvíz, puszta, természetes növény- és állatvilág), idegenforgalmi régiói és azok
jellemzői.
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Tananyagegység
Azonosítója
2158-06/9

megnevezése
Turizmusmarketing

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység oktatási célja, hogy áttekintést nyújtson a turizmus rendszeréről és a
turizmussal kapcsolatos alapvető gazdasági fogalmakról, kiemelve és részletesen bemutatva
a turizmus marketingjével kapcsolatos ismeretanyagot.
Tananyagegység tartalma:
Turisztikai alapfogalmak
A turisztikai rendszerrel kapcsolatos alapfogalmak: turizmus, turista, átutazó, kiránduló,
turizmus rendszere, turizmus fejlődéstörténete.
Turizmus tendenciái
A turizmus fejlődésének nemzetközi és haza tendenciái, a turizmus szervezetei és
működésük az Európai Unióban.
Turizmus rendszere
A turisztikai kereslet főbb jellemzői az Európai Unióban és Kelet-Európában, és ennek
előre-jelezhetősége. Bemutatásra kerülnek a turisztikai kínálat specifikus vonásai
Európában, az elosztási csatornák, valamint a turizmus és a környezet viszonya.
Turizmus és marketing
A turizmus marketingjének speciális vonásai: 4P/5P/6P; A turisztikai piac szegmentálása;
A legfőbb szegmentumok az EU-ban és Kelet-Európában; A turisztikai termék - termék
kialakítása; Sikeres turisztikai termékfejlesztés az EU országaiban; Ármeghatározás a
turizmusban; Az euró hatása a turisztikai ármeghatározásra.
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Tananyagegység
Azonosítója
2158-06/10

megnevezése
Turizmus erőforrásai

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység oktatási célja, hogy bemutassa azon szereplőket és jellemzőiket, akik a
turizmus működésében alapvető elemet jelentenek.
Tananyagegység tartalma:
Turizmus piaci szereplői
A turizmus piaci szereplői, valamint működésük és gazdálkodásuk alapelvei. Az EU
turisztikai vállalkozásainak működése
Utazásközvetítői csatorna
Az utazásközvetítői csatorna lényege és főbb európai szereplői. Bemutatásra kerülnek az
utazási irodák, az utazásszervezők, valamint az utazásközvetítők főbb tevékenységi köre
és legfontosabb jellemzői.
Szálloda- és vendéglátóipar I.
A szálloda- és vendéglátóipar legfontosabb szereplői, főbb tevékenységi köreik,
működtetésük és irányításuk.
Szálloda- és vendéglátóipar II.
Kereskedelmi és nem kereskedelmi szálláshelyek típusai; a szállodák típusai, főbb
jellemzőik, üzemeltetésük alapelvei, legfontosabb munkakörök és azok tartalma;
valamint a nemzeti és európai érdekvédelmi, és szakmai szövetségek.
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Tananyagegység
azonosítója
2158-06/11

megnevezése
Architektúrák és megvalósulásaik

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység oktatási célja, hogy alapvető információkat
tanulók/hallgatók
számára
a
számítógépes
architektúrákkal,
működésbiztonságukkal kapcsolatosan.

biztosítson a
telepítésükkel,

Tananyagegység tartalma:
HW alapismeretek
Az Informatika (4. modul) HW ismereteinek kibővítése és elmélyítése
Operációs rendszerek elmélete alapjai
OS történeti fejlődése, rétegmodell, vezérlők és jellemző stratégiáik
Linux alapú munkaállomások
Disztribúciók, telepítési módszerek, alkalmazások installálása, OS karbantartása
Microsoft alapú munkaállomások
Telepítés, beállítások, biztonságtechnikai megfontolások
Hálózati operációs rendszerek
Hálózati szervizek, fájl és nyomtató megosztás, jogosultságok, működési elvek, MS és
UNIX/Linux környezetben
Biztonságtechnika, minőségbiztosítás
Korszerű operációs rendszerekkel szemben támasztott minőségi és biztonságtechnikai
követelmények.
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Tananyagegység
azonosítója
2158-06/12

megnevezése
Infrastruktúra és projektmenedzsment

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység oktatási célja, hogy betekintést nyújtson az informatikai rendszerekkel
kapcsolatos infrastruktúra menedzsment és projekt feladatokba.
Tananyagegység tartalma:
Infrastruktúramenedzsment
Az infrastruktúramenedzsment a konfiguráció-kezelés, a gyorssegély-szolgálat,
problémakezelés, változtatás-kezelés, szoftverfelügyelet, rendelkezésre állás és
katasztrófa elhárítás módszerei mellett a szolgáltatási szint menedzsment alapvető
elemeit ismerteti.
Projektmenedzsment
Az informatikai projekt fogalma, a projekt munkálatainak mérése, ellenőrzése, a projektek
minőségbiztosításának módszerei
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Tananyagegység
azonosítója
2158-06/13

Megnevezése
Intelligens irodai rendszerek

A tananyagegység célja és tartalma
Tananyagegység célja:
A tananyagegység oktatási célja, hogy bemutassa az intelligens irodai rendszereket és
informatikai megoldásaikat
Tananyagegység tartalma:
Csoportmunka (Groupware)
Az iroda, mint szervezeti információközpont fogalmából kiindulva a különböző csoportos
munkát támogató információrendszerek megismerésén és elméleti általánosításán
keresztül az integrált rendszereket használó, ún. intelligens iroda fogalmának bemutatása.
Munkafolyamat menedzsment (Workflow)
A dokumentum menedzsment, a munkafolyamatok elméleti felépítése, modellezése,
optimalizálása, a gyakorlatban alkalmazható, elterjedt rendszerek használata
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GGazdálkodási menedzserasszisztens hálóterv (nappali)
1. szakképzési évfolyam

Tantárgyak

1. félév
Óra
ea gy kr

2. szakképzési évfolyam

2. félév
Köv

Óra
ea gy kr

3. félév
Köv

Óra
ea gy kr

Előtanulmányi
feltétel

Tantágy csoportok

4. félév
Köv

Óra
ea gy kr

Köv

Alapozás moduljai
Gazdálkodási modul
1 Közgazdaságtan

2

0

3

gyj

2 Gazdasági jog

2

1

4

k

3 Marketing
4 Vállalati gazdaságtan

3

1

6

k

5 Pénzügyi ismeretek
6 EU ismeretek

2

0

3

gyj

-

2

1

4

k

-

1

1

3

k

-

4
3

1
0

6
4

k
k

-

7 Vezetésszervezés

2

1

4

k

4

Módszertani modul
8 Statisztikai módszerek

2

1

4

gyj

3
2

0
2

4
5

gyj
gyj

1
1

1
1

2
2

gyj
gyj

15 Üzleti idegen nyelv

0

6

4

gyj

Összes óraszám és kredit

16 13 34

9
10
11
12
13
14

Számvitel alapjai
Gazdaságmatematika
Informatika
Felhasználói programok
Üzleti kommunikáció
Prezentáció és íráskészség fejlesztése

1

1

3

gyj

-

3

2

6

k

11

1

2

4

gyj

-

Idegennyelvi modul
0

6

4

gyj

16 12 33

0

8

4 gyj

3

11 12

0

8

4 gyj

0

8

4

16 Szakmai gyakorlat
Elágazás moduljai

-

30 nap

Gazdálkodási menedzserasszisztens
Szakmai általános modul
17
18
19
20
21
22

Környezetgazdaságtan

Vállalati esettanulmányok
Gazdaságföldrajz
Szolgáltatásmarketing
Szakszeminárium
Záródolgozat konzultáció

2
2

0
2

3
5

k
gyj

0

2

0

kf

1
2
2
0
0

3
0
0
2
2

5
3
3
0
0

gyj
gyj
k
kf
kf

4
-

Szabadon választható kötelező tantárgyak ( 3 tantárgy: 3. félévben 2,4 félévben 1 tantárgy)
23 Logisztikai menedzsment

2

2

6

k

24
25
26
27
28
29
30
31

2

2

6

k

Logisztikai szolgáltatások
Logisztikai folyamatok tervezése
Turisztikai szervezetek menedzsmentje
Turizmus marketing
Turizmus erőforrásai
Architektúrák és megvalósulásaik
Infrastruktúra- és projektmenedzsment
Intelligens irodai rendszerek
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2
2

2
2

6
6

k
k

2
2

2
2

6
6

k
k

2

2

6

k

2

2

6

k

2

2

6

k

23
26
29

16 13 34

16 12 33

11 19 32

7

17 21

Összes kreditszám

120

ea= előadás, gy= elméletigényes gyakorlat, gyj=gyakorlati jegy, k=kollokvium, kr=kredit, kf=kritérium feltétel
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló/hallgató szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az
időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

Gazdálkodási menedzserasszisztens hálóerv (esti)
1. szakképzési évfolyam

Tantárgyak

1. félév
Óra
ea gy kr

2. szakképzési évfolyam

2. félév
Köv

Óra
ea gy kr

3. félév
Köv

Óra
ea gy kr

Előtanulmányi
feltétel

Tantágy csoportok

4. félév
Köv

Óra
ea gy kr

Köv

Alapozás moduljai
Gazdálkodási modul
1 Közgazdaságtan
2 Gazdasági jog
3 Marketing
4 Vállalati gazdaságtan
5 Pénzügyi ismeretek
6 EU ismeretek
7 Vezetésszervezés
Módszertani modul
8 Statisztikai módszerek
9
10
11
12
13
14

Számvitel alapjai
Gazdaságmatematika
Informatika
Felhasználói programok
Üzleti kommunikáció
Prezentáció és íráskészség fejlesztése

1
1
1

0
0
1

3
4
6

gyj
k
k

1

0

3

gyj

1
1
2
1

1
0
1
0

4
3
6
4

k
k
k
k

1

1
1
1

1
1
1

4
4
5

gyj

1

4

k

4

1

1

3

gyj

-

2

1

6

k

11
-

gyj
gyj

1
1

0
0

2
2

gyj
gyj

15 Üzleti idegen nyelv

0

3

4

gyj

Összes óraszám és kredit
16 Szakmai gyakorlat
Elágazás moduljai

8

7 34

1

1

4

gyj

0

4

4 gyj

2

6 12

1
1

0
1

3
5

k
gyj

0

1

0

kf

1
1

1
1

6
6

k
k

1

1

6

k

Idegennyelvi modul
0

3

4

9

7 33

gyj

0

4

4 gyj

0

4 4
30 nap

1
1
1
0
0

1
0
0
1
1

Gazdálkodási menedzserasszisztens
Szakmai általános modul
17
18
19
20
21
22

Környezetgazdaságtan

Vállalati esettanulmányok
Gazdaságföldrajz
Szolgáltatásmarketing
Szakszeminárium
Záródolgozat konzultáció

5
3
3
0
0

gyj
gyj
k
kf
kf

4
-

Szabadon választható kötelező tantárgyak ( 3 tantárgy: 3. félévben 2, 4 félévben 1 tantárgy)
23
24
25
26

Logisztikai menedzsment
Logisztikai szolgáltatások
Logisztikai folyamatok tervezése
Turisztikai szervezetek menedzsmentje

1
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1

6

k

23
-

27
28
29
30
31

Turizmus marketing
Turizmus erőforrásai
Architektúrák és megvalósulásaik
Infrastruktúra- és projektmenedzsment
Intelligens irodai rendszerek

1

8

7 34

9

7 33

1

6

1
1

1
1

6
6

6

10 32

k
1

1

6

k

1
4

1 6
8 21

k

26
29

k
k

Összes kreditszám

120

ea= előadás, gy= elméletigényes gyakorlat, gyj=gyakorlati jegy, k=kollokvium, kr=kredit, kf=kritérium feltétel
Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló/hallgató szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát ezt az
időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.
Gazdálkodási menedzserasszisztens hálóterv (levelező)
1. szakképzési évfolyam

Tantárgyak

1. félév
Óra
konz.

kr

15
18

3
4

2. szakképzési évfolyam

2. félév
Köv

Óra

3. félév
Köv

konz.

kr

15

3

gyj

15
15
35
22

4
3
6
4

k
k
k
k

Óra
konz.

kr

Előtanulmányi
feltétel

Tantágy csoportok

4. félév
Köv

Óra
konz.

kr

Köv

Alapozás moduljai
Gazdálkodási modul
1 Közgazdaságtan
2 Gazdasági jog
3 Marketing
4 Vállalati gazdaságtan
5 Pénzügyi ismeretek
6 EU ismeretek
7 Vezetésszervezés
Módszertani modul
8
9
10
11
12
13
14

Statisztikai módszerek
Számvitel alapjai
Gazdaságmatematika
Informatika
Felhasználói programok
Üzleti kommunikáció
Prezentáció és íráskészség fejlesztése

30

6

gyj
k
k

15

22

4

gyj

22
20

4
5

gyj
gyj

15
15

2
2

gyj
gyj

15 Üzleti idegen nyelv

30

4

gyj

Összes óraszám és kredit

187 0 34

15
40

3
6

4

k

4

gyj
k

-

20

4

gyj

11

45

4 gyj

45

4 gyj

80

12

45

4

Idegennyelvi modul
30

4

##

0 33

gyj

16 Szakmai gyakorlat
Elágazás moduljai

30 nap

Gazdálkodási menedzserasszisztens
Szakmai általános modul
17
18
19
20
21
22

Környezetgazdaságtan

Vállalati esettanulmányok
Gazdaságföldrajz
Szolgáltatásmarketing
Szakszeminárium
Záródolgozat konzultáció

Szabadon választható kötelező tantárgyak ( 3 tantárgy: 3. félévben 2, 4 félévben 1 tantárgy)

50

20
30

3
5

k
gyj

10

0

kf

30
15
15
15
15

5
3
3
0
0

gyj
gyj
k
kf
kf

4
-

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Logisztikai menedzsment
Logisztikai szolgáltatások
Logisztikai folyamatok tervezése
Turisztikai szervezetek menedzsmentje
Turizmus marketing
Turizmus erőforrásai
Architektúrák és megvalósulásaik
Infrastruktúra- és projektmenedzsment
Intelligens irodai rendszerek
187

34

187

Összes kreditszám

33

20
20

6
6

k
k

20
20

6
6

k
k

20
20

6
6

k
k

180

32

30

6

k

30

6

k

30

6
21

k

165

23
26
29
120

konz.=konzultáció, gyj=gyakorlati jegy, k=kollokvium, kr=kredit, kf=kritérium feltétel
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