KERESKEDELMI MENEDZSER
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

Az ajánlott szakképzési program
–
–
–
–

a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
a szakképzésről szóló, többször módosított 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, többször módosított 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 módosított 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet,
– az 55 345 01 Kereskedelmi menedzser szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
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
– 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
irányelvekbenfoglaltak, továbbá az ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak
alapján elkészíti a képzés dokumentumát.
A képzés megszervezéséhez a képzést folytató szakképző intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi/ajánlott programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak
alapján elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmaiprogramját és a meghatározott
képzési időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a
szakképző intézmény fenntartója hagyja jóvá.
A szakmai gyakorlat megvalósítására (a meghatározott időre) a vonatkozó jogszabályok szerint
különböző megállapodásokat köt a gazdálkodó szervezetekkel.
2. A szakképesítések, elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01
A szakképesítés megnevezése:

Kereskedelmi menedzser
1

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

55 345 01 0010 55 01
Európai uniós üzleti szakügyintéző

1349

Szakképzési évfolyamok száma:

2

Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

70 %
30 %
nem szervezhető
-

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

Azonosítószám:
Megnevezés:
Hozzárendelt FEOR szám:

1349

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

55 345 01 0010 55 05
Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai
szakügyintéző

2
70 %
30 %

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

nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzésre vonatkozó, a pedagógus-munkakör betöltésének feltételeit a
közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény szabályozza.
Tárgyi feltételek, a képzési helyszínek jellege
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges, illetve időszakosan az
alábbi intézmények látogatása szükséges:
–
–
–
–

tanterem
taniroda
számítógép-terem
szakmai gyakorlatra befogadó cég
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A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.
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:
120
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

5.

A szakképesítés-elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
1349

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

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Ügyviteli és munkaerőpiaci ismereteket, álláskeresési technikákat alkalmaz
Szakmai kommunikációs tevékenységet végez
Részt vesz a vállalkozás nemzetközi kereskedelmi kapcsolatainak irányításában
Vezeti a kereskedelmi vállalkozást, megszervezi a gazdálkodást
Vállalkozást hoz létre/működtet/szüntet meg
Szervezi a vállalkozás Unios partnerekkel való kapcsolatát, felkutatja az Unios finanszírozási
lehetőségeket
Megtervezi, megszervezi, elemzi az áruforgalmi folyamatot, alkalmazza és értékeli a marketing
eszközöket
Részt vesz a vállalkozás ügyviteli, ösztönzési és kommunikációs rendszerének kialakításában, a
gazdálkodás tervezésében, szervezésében
Ellátja a külgazdasági üzletkötés feladatkörének valamennyi lényeges elemét
Részt vesz a külkereskedelmi ügyletek előkészítésében, létrejöttében és lebonyolításában
Részt vesz a nemzetközi kooperációs ügyletek előkészítésében és lebonyolításában
Szervezi a vállalkozás szállítási, szállítmányozási, logisztikai feladatait
Szervezi a vállalkozás marketingtevékenységét
Meghatározza és dokumentálja a minőségi követelményeknek való megfeleléssel kapcsolatos
teendőket, az értékesítési és kommunikációs problémákkal kapcsolatos feladatokat, megszervezi
a tervek végrehajtását
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
55 812 01
Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser
54 345 02 0000 00 00
Logisztikai ügyintéző
54 341 01 0000 00 00
Külkereskedelmi üzletkötő
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6.

A képzés célja

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

A szakképesítés-elágazások követelménymoduljai

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

Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2655-06 Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a korszerű irodatechnikát (másoló, adattároló, - feldolgozó berendezések,
elektronikus hírközlő és kommunikációs eszközök)
Kezeli a vállalkozás/intézmény ügyviteli folyamatait, üzleti információit
Felkészül és alkalmazkodik a hazai és európai munkaerőpiac követelményeire,
menedzseli önmagát
Betartatja a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokat
Részt vesz a munkaügyi kapcsolatok előkészítésében, az erre vonatkozó szerződés
kötésében, és az ezzel összefüggő érdekvédelmi, érdekegyeztetési folyamatokban
Alakítja, irányítja a vállalkozásban foglalkoztatottak hatékony munkamegosztását
Betartatja az adott munkahelyre vonatkozó speciális munka-, és környezetvédelmi,
illetve további előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó üzleti, ügyviteli folyamatok
C A szerződéskötések hazai és nemzetközi gyakorlata
B A humánerőforrás-gazdálkodás szerepe, feladatai
B Munkajog
C Munkakör- és teljesítményelemzési technikák
B Az álláskeresési technikák
B A számítógéppel támogatott munkaerő-gazdálkodási rendszerek
A
A munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások
B

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, infokummunikációs eszközök

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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4
4
4
4
1

Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Elemi szintű számítógéphasználat

Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2656-06 Szakmai kommunikációs tevékenység
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a
tárgyalástechnika és az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Együttműködik a szakmai partnerekkel, helyi és regionális önkormányzatokkal,
kamarákkal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatokat épít ki
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
B A tárgyalások előkészítése, dokumentálása, tárgyalási stratégiák és technikák
B A protokoll és az üzleti etika
Új üzleti partnerek felderítéséhez, kapcsolatok kiépítéséhez, közérdekű és üzleti
C információk felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez,
értékeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek
C A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
C
működésének szabályai
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai szöveg hallás utáni megértése
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4

Szakmai nyelvű beszédkészség

Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2657-06 Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Szakmai idegen nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai
szókincs birtokában
Szakmai idegen nyelvi szöveget megért (szövegértés) és fordít
Idegen nyelvű szoftverekkel dolgozik, használja a kezelőfelületeket, megérti a
felhasználónak készített leírásokat, üzeneteket
Működteti a vállalkozás információs és kommunikációs rendszerét
Aktívan felhasználja a döntési folyamatokban az információs rendszert és annak
adatbázisát
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Szakmai idegen nyelvű üzleti levelezés
B Szakmai idegen nyelvű szövegértés, fordítás
C Az irodatechnikai idegen, illetve magyar nyelvű általános szoftverek
A vállalkozás működéséhez szükséges idegen, illetve magyar nyelvű speciális
D
szoftverek
C Adatbáziskezelő alkalmazások tervezése, a megfelelő eszköz kiválasztása
A számítógéphálózat-szolgáltatások (elektronikus levelezés, levelezésre épülő
C szolgáltatások, távoli számítógépek elérésének lehetőségei és feltételei, adatátvitel,
keresési és tájékozódási lehetőségek a hálózaton)
C A lekérdezések alapjai, létrehozása, tulajdonságai, mentése, exportálása
C Az adatellenőrzés végrehajtása
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
5
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
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5
5
5
2
2
2
2

Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
ECDL 6. m. Prezentáció
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció

Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Megbízhatóság
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Udvariasság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2658-06 Vállalkozások menedzselése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Irányítja, szervezi, vezeti az üzleti célkitűzések operatív megvalósítását
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi
részfeladatok ellátásában
A vállalkozás működése során érvényesíti a fogyasztóvédelemre vonatkozó
előírásokat
Részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében
Szervezi a vállakozás reklám tevékenységét és alakítja, felügyeli a vállalkozás PR
tevékenységét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C

Közgazdasági alapismeretek, az összefüggések kereskedelmi szemléletű alkalmazása
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B
B
B
C
B
C
B
B
B
C
B
B
C
C
B
C
C

A termelő és szolgáltató vállalkozások helye, szerepe a gazdaságban és a piac
működésének törvényszerűségei
Vállalati célkitűzések, üzleti tervezés
A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
A vállalkozásokkal szembeni alapvető jogi, ügyviteli követelmények
A vállalkozással szembeni számviteli, pénzügyi, adózási követelmények
A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci
sajátosságokkal összefüggésben
A piaci információk megszerzése, értelmezése és értékelése
A piac működésének ismerete alapján az áruforgalom szervezésének, lebonyolításának
és az optimális beszerzési, értékesítési módok gyakorlati alkalmazási lehetőségei
A beszerzési források, csatornák és folyamatok összehasonlító elemzése, értékelése, a
legkedvezőbb beszerzési források kiválasztása
A vállalkozások ellenőrzési rendszerei, módszerei
A hazai és az EU-s fogyasztóvédelmi célkitűzések, fogyasztóvédelmi jogszabályok
A fogyasztói jogorvoslati lehetőségek
A fogyasztóvédelem intézményrendszere
A minőségbiztosítási rendszer alkalmazásának és működtetésének lehetőségei a
gazdálkodó szervezet teljes működésében
A marketing és versenystratégiák alapvető formái, tervezése, kiválasztása és
megvalósítása
PR kampányok előkészítésének elemzése, megszervezésének, végrehajtásának,
hatásainak értékelése
A marketing és reklámtevékenység gazdálkodási, pénzügyi vonatkozásainak tervezése,
ellenőrzése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Önállóság
Kapcsolatteremtő készség
Irányító készség
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
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Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2659-06 Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkotóan alkalmazza a külkereskedelem szerepének, szereplőinek, nemzetgazdasági
jelentőségének ismeretanyagát
Értelmezi a külkereskedelmi ügyletek folyamatát és annak okmányait
Meghatározza a vevő és eladó feladatait, kötelezettségeit, és ezeket alkalmazza az
üzleti folyamat során
Tartalmilag szakszerűen intézi az üzleti levelezést
Értelmezi a vámmal kapcsolatos fogalmakat és a vonatkozó rendeleteket
Lebonyolítja a nemzetközi kapcsolatokból adódó pénzforgalmat
Figyelemmel kíséri a nemzetközi kereskedelmi szervezetek föbb struktúrájának és
célkitűzéseinek fejlődését
Figyelemmel kíséri az EU és a világkereskedelem szabályzóit
Az üzletpolitika kialakításánálalkalmazza a nemzetközi kereskedelem változásait, főbb
tendenciáit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A nemzetközi kereskedelem szerepe, nemzetgazdasági jelentősége, piaci szereplői
A nemzetközi kereskedelem fejlődésének és átalakulásának világgazdasági és hazai
C
vonatkozásai
B A külkereskedelmi ügyletek formái és dokumentumai
B A vevő és az eladó feladatai, kötelezettségei a külkereskedelmi ügyletekben
D A külkereskedelmi üzleti levelezés formai és tartalmi követelményei
B Vámok, vámszabályozások, vámkezelési eljárások, a nem vámjellegű korlátozások
D Nemzetközi pénzügyek alapjai és gyakorlata a külkereskedelemben
A nemzetközi kereskedelmi szervezetek (kialakulásuk, szerepük, intézményeik) és a
C
nemzetközi kereskedelmi szabályozások
C Az Európai Unió egységes piaci- és külkereskedelmi szabályozása
A világgazdaság jelentősebb kereskedelmi blokkjai és az eltérő regionális
C
külkereskedelmi szabályozások
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Pontosság
Felelősségtudat
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Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2660-06 A kereskedelmi vállalkozás vezetése, a gazdálkodás elemzése és megszervezése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Áttekinti a vállalat pénzügyi folyamatait
Értelmezi a vállalkozás éves beszámolóját, a könyvelés főbb típusait és azok
összefüggéseit
Értékeli, elemzi a vállalkozás vagyonát, a vagyonrészek főbb alkotóit, azok hatását a
mérlegre
A vállalkozás eredményes gazdálkodására vonatkozóan alkalmazza az
összefüggéseket (mérlegtábla elemzés)
Alkalmazza a számvitel szabályait, elemzi a költségek hatását
A költségvetés alapján kimutatott eredményt értékeli, s vezetői döntésében figyelembe
veszi
A hazai bankrendszerrel kapcsolatos ismereteit alkalmazza a vállalkozás irányításában
Különféle fizetési formákat alkalmaz
Értelmezi a fizetési bizonylatokat és egyéb pénzügyi tranzakciókat
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A pénzügyek területeinek jellemzői, a vállalkozások pénzforgalmának elemzési
D
módszerei
D A számvitel feladatai, funkciói
D

A mérlegelemzés feladatai, területeinek megkülönböztetése, módszereinek értékelése

D
C
C

A mérleg- és beszámolókészítés elvei, az elemzés szempontjainak jellemzése
A vállalkozások eszköz- és pénzgazdálkodásának tervezése
A vállalkozások eszközfinanszírozási rendszerének elemzése
A vállalkozások ellenőrzési és kontrolling rendszerének kialakítása, működtetése,
problémáinak elemzése
A vállalkozás eredményének mérési módszerei, az egyes módszerek keretfeltételeinek
értékelése

C
C
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B
B
B
B
B

A pénzintézetek és a vállalkozások kapcsolatrendszere
Hitelfelvétellel, befektetéssel kapcsolatos eljárások, követelmények
Az árképzéssel és a pénzforgalommal összefüggő eljárások és alkalmazásuk
A vállalkozásra vonatkozó adózási szabályok, és a hozzákapcsolódó bizonylatok
A vállalkozásban felmerülő költségek hatásai a gazdálkodásra

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2661-06 Az Európai uniós üzleti szakügyintéző tevékenysége
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Folyamatosan tájékozódik a vállalat gazdasági tevékenységéről és nemzetközi
kapcsolatairól
Figyelemmel kíséri a vállalkozás már meglévő európai uniós kapcsolatait
A piaci körülményeket figyelembe véve és az egyéb hatékonysági követelményekre
tekintettel rangsorolja a vállalkozás meglévő uniós kapcsolatait, illetve kezdeményez
újabb kapcsolatfelvételt
Az európai uniós partnerekkel való kapcsolattartás hatékony formáit fenntartja, újakat
hoz létre, illetve megszervezi a nyilvántartás komplex, átfogó, jól kezelhető és
elemezhető adatbázisát
A hatékony kapcsolatok fenntartásához, illetve az újak létrehozásához ismeri, kezeli és
használja az egyéb uniós adatbázisokat
Vezeti az uniós kapcsolattartás egész rendszerét, és a vállalalati vezetés számára
naprakész adatokat szolgátat
Irányítja és szervezi az uniós partnerekkel történő levelezést a szükséges tárgyalási
nyelveken
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Munkájában alkalmazza az uniós finanszírozási források rendszerét és ennek hazai,
naprakész vonatkozásait
Kiválasztja a vállalkozás támogatása számára legmegfelelőbb uniós forrásokat
A piaci körülményeket figyelembe véve és az egyéb hatékonysági követelményekre
tekintettel rangsorolja az aktuális uniós finanszírozási lehetőségeket
A vállalat vezetése számára elemzéseket készít a legmegfelelőbb uniós források
kiválasztásához
Naprakész ismeretei alapján körültekintően kiválogatja, összegyűjti és összeállítja a
vállalkozás uniós támogatásához szükséges pályázati formanyomtatványokat
Előkészíti az uniós források eléréséhez szükséges pályázati anyagok kidolgozását
Koordinálja a vállalkozás különböző részegységeinek uniós pályázati tevékenységét
A vállalkozás uniós pályázatait megfelelő nyilvántartási rendszerbe szervezi
Ösztönzi, és partneri módon koordinálja a vállalkozás és az uniós pályázati
intézmények közötti kapcsolattartást
Alkalmazza az uniós finanszírozás elszámolási, nyilvántartási és monitoring rendszerét
Koordinálja és ellenőrzi a vállalkozás egyéb tevékenységével összhangban az uniós
pályázatok egész folyamatát
Javaslatokat tesz az éves vállalati terv elkészítésekor az uniós kapcsolatok
továbbfejlesztésére, átalakítására
Elemzéseket készít a vállalkozás uniós kapcsolatainak eredményességéről, és
javaslatokat tesz a hosszabb távú stratégiai fejlesztésekre, illetve átalakításokra
Előkészíti és megszervezi a vállalkozás egyéb részegységei számára szükséges uniós
vonatkozású tájékoztatást, illetve szakirányú továbbképzést
Előkészíti, megszervezi, koordinálja az uniós partnerek megfelelő tájékoztatását a
vállalkozásról
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D Az Európai Unió egységes piacának lényege és fejlődése
C Az Unió régiói, a regionális politika jelentősége
C Az egységes piac uniós szabályozásának felépítése
D Az egységes piac szabályozására vonatkozó adatbázisok kezelése
C

A vállalkozások különböző formáit érintő legfontosabb egységes piaci szabályozások

C
D
C
C
C
B
C
B
C
C
B
D
D

Az egységes piac, a vállalkozások üzleti környezete az európai piacon
Közösségi támogatás és finanszírozás tartalma az egységes piacon
A közösségi költségvetés sajátosságai, tartalma, szerkezete
A közösségi strukturális és kohéziós politika tartalma
A közösségi források elérésére vonatkozó előírások, szabályok
Közösségi finanszírozás pályázati alapismeretei
A vállalkozások belső és külső finanszírozásának lehetőségei
Az Európai uniós finanszírozásra és támogatásra vonatkozó adatbázisainak kezelése
A pályázati tevékenység tervezése
Döntéselőkészítés az uniós pályázatokra
A pályázatok megvalósításának folyamata
Az érdekképviselet és lobbitevékenység lényege és formái az egységes piacon
Pályázati adatbázisok kezelése
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
2
ECDL 6. m. Prezentáció
Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Elemzőkészség
Társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2665-06 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző tevékenysége
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megkülönbözteti egymástól a szállítás, szállítmányozás, a fuvarozás és a logisztika
feladatait
Alkalmazza a hagyományos logisztikai módszereket
Felismeri a beszerzés stratégiai jelentőségét
Követi az ellátási láncok kialakulását és a logisztikai lánc elemei közötti
együttműködést
Alkalmazza az áru megnevezésének és a minőségi kritériumok meghatározásának
jelentőségét
Megválasztja az áru csomagolását
Nyilvántartja a szállítási határidőt
Gondoskodik az eladói teljesítést igazoló okmányokról (hatósági engedélyek,
finanszírozási okmányok, számlák stb.)
A megbízó igényeinek megfelelően javasolja a fuvarparitást
Értékeli az egyes fuvarparitások előnyös vagy hátrányos szempontjait az adott esetre
vonatkozóan
A küldő és a fogadó ország fuvarpiaci helyzetét figyelembe véve dönt
Figyelembe veszi és alkalmazza az egyes INCOTERMS klauzulákat
Rangsorolja az egyes klauzulákat a költség- és kockázatvállalás helye szerint
Az adott ügylet jellege szerint alkalmazza az eladó, a vevő és a fuvarozó felelősségére
vontkozó előírásokat
Áttekinti és szervezi az árutovábbítással kapcsolatos üzletkötési feladatokat
Előkészíti az áru fuvarozását
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Lebonyolítja az áru továbbításával, fuvarozásával kapcsolatos teendőket
Gondoskodik a szállítmány biztosításáról fuvarozási károk ellen
Ellátja az áru ellenértéke és a szállítmányozási díj befolyásával kapcsolatos teendőket
Az áru tulajdonságainak megfelelően megválasztja a fuvarozási eszközt
Szervezi a vasúti szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a közúti szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a vízi (tengeri és folyami) szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a légi szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a kombinált szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a gyűjtő szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Közlekedés- és gazdaságföldrajzi ismeretei alapján dönt a megfelelő árutovábbítási
útvonalról
Megszervezi az áruk tárolását, raktározását, átrakodását
A különböző fuvarozási módozatokdíjszabásai alapján kalkulálja a fuvarköltséget
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Az áruszállítás, szállítmányozás és a logisztika feladatai
B A hagyományos logisztikai módszerek
C A beszerzés stratégiai jelentősége
B Az ellátási lánc és a logisztikai lánc elemei közötti együttműködés
D Az áru megnevezésének és a minőségi kritériumok meghatározásának jelentősége
B Az áru csomagolásának módjai
C A szállítási határidő meghatározásának módszerei, dokumentációja
Az eladói teljesítést igazoló okmányok (hatósági engedélyek, finanszírozási
B
okmányok, számlák stb.) beszerzési folyamata
B Fuvarparitási módok, előnyei, illetve hátrányai
C A küldő és a fogadó ország fuvarpiaci helyzete
B Az INCOTERMS klauzulák
C A klauzulák rendszerezése a költség- és kockázatvállalás helye szerint
C Az eladó, a vevő és a fuvarozó felelőssége az ügylet jellege szerint
C Az árutovábbítással kapcsolatos üzletkötési feladatok, dokumentációk
B Az árufuvarozás előkészítésének folyamata, dokumentációja
C Az áru továbbításával, fuvarozásával kapcsolatos folyamatok, dokumentációk
A A szállítmány fuvarozási károk elleni biztosításának lehetőségei
C Az ellenérték beérkezésével kapcsolatos folyamatok, dokumentumok
A A fuvarozási eszköz és az áru kölcsönös megfelelésének szempontjai
C A vasúti szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C A közúti szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C A vízi (tengeri és folyami) szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C A légi szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C A kombinált szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C A gyűjtő szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C Közlekedés- és gazdaságföldrajz
C Raktártechnológia, rakodás-technológia
A Fuvarköltség-kalkuláció
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Önállóság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Kezdeményező készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Konfliktuskezelés
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Az 55 345 01 0010 55 01 azonosító számú, Európai uniós üzleti szakügyintéző
megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0001-06
Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése és megszüntetése
2655-06
Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák
alkalmazása
2656-06
Szakmai kommunikációs tevékenység
2657-06
Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata
2658-06
Vállalkozások menedzselése
2659-06
Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok
irányítása
2660-06
A kereskedelmi vállalkozás vezetése, a gazdálkodás elemzése és
megszervezése
2661-06
Az Európai uniós üzleti szakügyintéző tevékenysége
Az 55 345 01 0010 55 05 azonosító számú, Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai
szakügyintéző megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljainak

azonosítója
0001-06
2655-06
2656-06
2657-06
2658-06
2659-06
2660-06
2665-06

megnevezése
Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése és megszüntetése
Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák
alkalmazása
Szakmai kommunikációs tevékenység
Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata
Vállalkozások menedzselése
Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok
irányítása
A kereskedelmi vállalkozás vezetése, a gazdálkodás elemzése és
megszervezése
Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző tevékenysége
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8. A képzés szerkezete
Az 55 345 01 0010 55 01 azonosító számú, Európai uniós üzleti szakügyintéző
megnevezésű szakképesírés-elágazás időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2

311/4.0/2656-06

4

311/2.0/2656-06

5
6

311/2.0/2657-06

311/5.0/2656-06

311/1.0/2657-06

7

311/3.0/2656-06

311/1.0/2656-06

311/2.0/2655-06

311/1.0/2655-06

311/2.0/0001-06

311/1.0/0001-06

3

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21

311/9.0/2661-06

311/1.0/2659-06

311/4.0/2658-06

311/3.0/2658-06

311/2.0/2658-06

311/1.0/2658-06

18

311/2.0/2657-06

Hetek száma

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

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

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

311/2.0/2659-06

6
7
8

311/2.0/2661-06

311/1.0/2661-06

311/2.0/2660-06

311/1.0/2660-06

9
10
11
12
13
14
15
16
17

311/5.0/2661-06

19

311/8.0/2661-06

311/7.0/2661-06

20

311/6.0/2661-06

311/4.0/2661-06

311/2.0/2661-06

18

311/3.0/2661-06

Hetek száma

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

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
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Az 55 345 01 0010 55 05 azonosító számú, Nemzetközi szállítmányozási és
logisztikai szakügyintéző megnevezésű szakképesítés-elágazás időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

2
3
4
5
6
7
8

311/2.0/2657-06

311/1.0/2657-06

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

311/3.0/2656-06

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

311/2.0/2655-06

311/1.0/2655-06

311/2.0/0001-06

311/1.0/0001-06

1

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

311/1.0/2659-06

19
20

311/2.0/2659-06

311/4.0/2658-06

311/3.0/2658-06

311/2.0/2658-06

21

311/1.0/2658-06

311/2.0/2657-06

Hetek száma

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

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

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

311/2.0/2657-06

311/2.0/2665-06

311/1.0/2665-06

311/1.0/2660-06

6

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

311/2.0/2659-06

311/3.0/2665-06

20

311/2.0/2657-06

Hetek száma

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

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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

1
2

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

3

311/1.0/2655-06

4

311/2.0/2655-06

5
6

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

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

7

311/3.0/2656-06

8
9

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

10

311/1.0/2657-06

11
12
13
14

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

15

311/4.0/2658-06

16
17

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

18

311/1.0/2660-06

19

311/2.0/2660-06

20

311/1.0/2661-06

21

311/2.0/2661-06

22

311/3.0/2661-06

23

311/4.0/2661-06

összes

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

sorszáma

óraszáma

30
32

6
0

0
0

36
32

46

0

10

56

28

0

0

28

24
28

0
0

0
0

24
28

Tárgyalás és értékesítési technikák

36

0

0

36

Üzleti kommunikáció
Üzleti lélektan
Vállalkozások információs és
kommunikációs rendszere
Szakmai idegen nyelv
Gazdálkodási ismeretek
Marketing alapismeretek
Üzleti statisztika
Vállalkozások ellenőrzési
rendszerei, módszerei
Nemzetközi ügyletek szervezése
Nemzetközi kereskedelem
A kereskedelmi gazdálkodás
elemzése
A kereskedelmi gazdálkodás
vezetése, szervezése
A vállalat gazdasági
tevékenységének és nemzetközi
kapcsolatainak elemzése
Az európai uniós üzleti
szakügyintéző uniós partnerekkel
való kapcsolattartása
Nemzetközi kooperációs ügyletek
előkészítése és lebonyolítása
Az Európai uniós üzleti
szakügyintéző pályázati
tevékenysége

18
30

0
0

0
0

18
30

18

0

24

42

55
28
28
0

0
0
0
0

56
0
0
16

111
28
28
16

32

0

0

32

45
90

0
0

0
0

45
90

115

0

0

115

35

0

0

35

82

0

0

82

45

0

0

45

32

0

0

32

30

0

0

30

24

24

311/5.0/2661-06

25

311/6.0/2661-06

26

311/7.0/2661-06

27
28

311/8.0/2661-06
311/9.0/2661-06

A pályázatok megvalósítási
45
folyamata
Az Európai uniós üzleti
szakügyintéző dokumentációs
33
tevékenysége
A pályázati, értékesítési és
kapcsolattartási tevékenység
33
dokumentálása
Szintetizáló gyakorlatok
60
Szakszeminárium
0
Mindösszesen óra: 1078
Szakmai gyakorlat: 360

0

0

45

0

0

33

0

0

33

0
0
6

0
10
116

60
10
1200
1560

Az 55 345 01 0010 55 05 azonosító számú, Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai
szakügyintéző megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
A tananyagegység

29
30

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

31

311/1.0/2655-06

32

311/2.0/2655-06

33
34

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

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

35

311/3.0/2656-06

36
37

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

38

311/1.0/2657-06

39
40
41
42

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

43

311/4.0/2658-06

44
45

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

46

311/1.0/2660-06

összes

gyakorlati

megnevezése

elmélet-igényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

sorszáma

óraszáma

36
32

0
0

0
0

36
32

46

0

10

56

28

0

0

28

18
18

0
0

0
0

18
18

Tárgyalás és értékesítési technikák

22

0

0

22

Üzleti kommunikáció
Üzleti lélektan
Vállalkozások információs és
kommunikációs rendszere
Szakmai idegen nyelv
Gazdálkodási ismeretek
Marketing alapismeretek
Üzleti statisztika
Vállalkozások ellenőrzési
rendszerei, módszerei
Nemzetközi ügyletek szervezése
Nemzetközi kereskedelem
A kereskedelmi gazdálkodás
elemzése

12
20

0
0

0
0

12
20

58

0

32

90

202
28
28
16

0
0
0
0

68
0
0
0

270
28
28
16

32

0

0

32

40
84

0
0

0
0

40
84

40

0

0

40

25

47

311/2.0/2660-06

48

311/1.0/2665-06

49

311/2.0/2665-06

50

311/3.0/2665-06

A kereskedelmi gazdálkodás
15
vezetése, szervezése
Logisztika- értéklánc
74
menedzsment
Külkereskedelem és fuvarozás
193
elmélete és gyakorlata
Szakmai gyakorlat
48
Mindösszesen óra: 1090
Szakmai gyakorlat: 360

0

0

15

0

0

74

0

0

193

0
0

0
110

48
1200
1560

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

9.

A szakképesítés-elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
A képzési programban előírt terjedelemben és határidőre elkészített szakdolgozat leadása
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott feltételek alapján a vállalkozási forma kiválasztása, indításának,
működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2655-06 Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Adott vállalkozás esetén a munkajogi, munka-, környezetvédelmi és tűzvédelmi
előírások értelmezése. Szervezeti felépítés elemzése. Az ügyviteli folyamatok
elemzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Konkrét szituáció alapján álláskeresési technikák alkalmazása számítógéppel
támogatva
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2656-06 Szakmai kommunikációs tevékenység
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Megadott szituációban, megadott tárgyalási cél érdekében saját stratégia
kidolgozása és prezentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2657-06 Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Üzleti levél készítése szakmai idegen nyelven - idegen nyelvű kezelőfelületű
szövegszerkesztő program alkalmazásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Idegen nyelvű szakmai szöveg értése, és fordítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Interjú és tárgyalás egy adott szituációban idegen nyelven
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Az informatikai és kommunikációs rendszerek használata
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 20%
3. feladat 25%
4. feladat 35%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2658-06 Vállalkozások menedzselése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy adott gazdasági szervezet kereskedelmi tevékenységének átfogó statisztikai
elemzése, tervezése a cég gazdálkodási követelményeinek, stratégiájának
figyelembevételével
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az adott vállalkozás tevékenységének megfelelő marketing stratégia, marketing
tevékenység
megtervezése,
a
fogyasztói
magatartás
jellemzőinek
figyelembevételével. A fogyasztóvédelem elvei és szabályai.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított
szakirodalom alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2659-06 Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok irányítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A nemzetközi kereskedelem fejlődésének, valamint a hazai külkereskedelmi
kapcsolatok és szabályozások átalakulásának bemutatása. A nemzetközi
pénzügyek alapfogalmainak és alapösszefüggéseinek értelmezése és alkalmazása
egy adott feltételek között működő hazai vállalkozás külkereskedelmi
tevékenységében
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A külkereskedelmi tevékenység tartalmának és a piaci szereplők feladatainak
bemutatása adott feltételek között működő hazai vállalkozás vonatkozásában
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2660-06 A kereskedelmi vállalkozás vezetése, a gazdálkodás
megszervezése
29

elemzése

és

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy adott vállalkozás éves beszámolójának elemzése, értékelése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy adott vállalkozás lehetséges fizetési formái, azok bizonylatainak, hitel- és
befektetési lehetőségeinek ismertetése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2661-06 Az Európai uniós üzleti szakügyintéző tevékenysége
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az egységes piaci szabályozás, valamint a közösségi költségvetés és támogatási
rendszer bemutatása egy konkrét régión keresztül
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy adott vállalkozás vonatkozásában az uniós pályázat tervezésének és
lebonyolításának bemutatása. Az uniós érdekérvényesítés és lobbitevékenység
tartalmának, formáinak és eredményességének bemutatása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Záródolgozat védése, prezentációja. A szakdolgozat szabadon választott témája
kapcsolódjon egy adott vállalkozás európai üzleti környezetének értékeléséhez és
az uniós fejlesztési lehetőségek bemutatásához
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli (a prezentáció előre elkészíthető)
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%
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9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2665-06 Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző tevékenysége
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy adott vállalkozás termelésének megfelelő áru csomagolási, fuvarozási,
raktározási, rakodási lehetőségeinek meghatározása, dokumentációja
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 45 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy vállalkozás adott termékének fuvarozásához és a fuvarköltség számításához
kapcsolódó feladatok
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Záró dolgozat megvédése (prezentáció
ismertetésével)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 15 perc

a

dolgozat

lényegi elemeinek

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 30%
3. feladat 30%

A szakmai vizsga értékelése %-osan
Az 55 345 01 0010 55 01 azonosító számú, Európai uniós üzleti szakügyintéző
megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga
egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 10
4. vizsgarész: 10
5. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 10
7. vizsgarész: 10
8. vizsgarész: 30
Az 55 345 01 0010 55 05 azonosító számú, Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai
szakügyintéző megnevezésű szakképesítés-elágazáshoz rendelt vizsgarészek és ezek súlya a
vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
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2. vizsgarész:
3. vizsgarész:
4. vizsgarész:
5. vizsgarész:
6. vizsgarész:
7. vizsgarész:
9. vizsgarész:

10
10
10
10
10
10
30

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Kereskedelmi
menedzser szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c.
dokumentumban foglaltak szerint kell eljárni.

32

II. A központi program tananyagegységei
Az 55 345 01 0010 55 01 azonosító számú, Európai uniós üzleti szakügyintéző megnevezésű
szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

311/1.0/0001-06

Vállalkozási
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

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

6
6
6
6
6
0

0
0
0
0
0
6

0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

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

2. TANANYAGEGYSÉG
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311/2.4/0001-06
311/2.5/0001-06
311/2.6/0001-06

5
5
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4
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4
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0
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azonosítója
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óraszáma
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

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

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

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

311/1.0/2655-06

Ügyviteli,
munkaerőpiaci
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

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

20
0
8
8
6
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0
0
0
0
0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2655-06
A tananyagelem megnevezése:
Termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyviteli folyamatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a vállalkozás/intézmény ügyviteli folyamatait, üzleti információit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A termeléshez, szolgáltatáshoz kapcsolódó üzleti, ügyviteli folyamatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Leírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
45

0
10
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

56

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

4. TANANYAGEGYSÉG

311/2.0/2655-06
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Piaci információk megszerzése, értelmezése és értékelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Irányító készség
Önállóság
Kapcsolatteremtő készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
75

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

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/4.1/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Üzleti tervezés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Irányítja, szervezi, vezeti az üzleti célkitűzések operatív megvalósítását
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi részfeladatok
ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Vállalati célkitűzések, üzleti tervezés
B típus A piaci információk megszerzése, értelmezése és értékelése
B típus A marketing és versenystratégiák alapvető formái, tervezése, kiválasztása és megvalósítása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti tervek készítésének forrásai, ezek felhasználása egy üzleti terv alapvető tartalmi
és formai elemei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/4.2/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozásokkal szembeni pénzügyi, adózási követelmények
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi részfeladatok
ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozással szembeni számviteli, pénzügyi, adózási követelmények
C típus A vállalkozásokkal szembeni alapvető jogi, ügyviteli követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások számviteli rendszere. Pénzügyi gazdálkodásának alapvető elemei. A
vállalati adózási rendszer és követelmények alapfogalmai
82

3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/4.3/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalati beszerzési források elemzése, értékelése, kiválasztása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A piaci információk megszerzése, értelmezése és értékelése
B típus A piac működésének ismerete alapján az áruforgalom szervezésének, lebonyolításának és
az optimális beszerzési, értékesítési módok gyakorlati alkalmazási lehetőségei
B típus A beszerzési források, csatornák és folyamatok összehasonlító elemzése, értékelése, a
legkedvezőbb beszerzési források kiválasztása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalati beszerzés forrásai, alapvető csatornái. A beszerzési folyamatok elemzése és
értékelése, a legkedvezőbb beszerzési források kiválasztásának szempontjai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/4.4/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozások ellenőrzési és minőségbiztosítási rendszerei, módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében
Figyelemmel kíséri az adózási, számviteli előírásokat és részt vesz a pénzügyi részfeladatok
ellátásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A vállalkozások ellenőrzési rendszerei, módszerei
C típus A minőségbiztosítási rendszer alkalmazásának és működtetésének lehetőségei a
gazdálkodó szervezet teljes működésében
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A belső ellenőrzés szerepe és alapvető módszerei. A minőségbiztosítási rendszerek
tartalmai, működtetésének lehetőségei. A minőségértékelés legalkalmasabb formái
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2659-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi ügyletek szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a nemzetközi kereskedelmi szervezetek föbb struktúrájának és
célkitűzéseinek fejlődését
Figyelemmel kíséri az EU és a világkereskedelem szabályzóit
Az üzletpolitika kialakításánál alkalmazza a nemzetközi kereskedelem változásait, főbb
tendenciáit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Nemzetközi pénzügyek alapjai és gyakorlata a külkereskedelemben
C típus A világgazdaság jelentősebb kereskedelmi blokkjai és az eltérő regionális külkereskedelmi
szabályozások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Leírás készítése 10%
Információk önálló rendszerezése 15%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalati gazdálkodás nemzetközi pénzügyi környezete, külső kapcsolatrendszere.
A vállalatok külpiacra jutását segítő hazai és nemzetközi pénzügyi intézmények,
támogatási, finanszírozási programok.
Pénzügyi kockázatok (elsősorban az árfolyam- és kamatkockázat) és hatásuk a vállalatok
nemzetközi ügyleteire, kockázatkezelési módszerek a hazai és nemzetközi pénz- és
tőkepiacok bekapcsolásával.
Nemzetközi ügyletek pénzügyi eszköz- és feltételrendszere, az ezekre ható tényezők.
A világgazdaság jelentősebb kereskedelmi blokkjai, és az eltérő regionális külkereskedelmi
szabályozások.
A nemzetközi áruáramlás infrastruktúrája és eszközei.
A közlekedési ágak főbb jellemzői, alkalmazásuk szempontjai, a nemzetközi fuvarpiac
szereplői, alapfogalmak.
Nemzetközi fuvarozás szabályozása és okmányai
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2659-06
A tananyagelem megnevezése:
Külkereskedelmi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkotóan alkalmazza a külkereskedelem szerepének, szereplőinek, nemzetgazdasági
jelentőségének ismeretanyagát
Értelmezi a vámmal kapcsolatos fogalmakat és a vonatkozó rendeleteket
Figyelemmel kíséri az EU és a világkereskedelem szabályzóit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A nemzetközi kereskedelem szerepe, nemzetgazdasági jelentősége, piaci szereplői
C típus A nemzetközi kereskedelem fejlődésének és átalakulásának világgazdasági és hazai
vonatkozásai
B típus Vámok, vámszabályozások, vámkezelési eljárások, a nem vámjellegű korlátozások
C típus A nemzetközi kereskedelmi szervezetek (kialakulásuk, szerepük, intézményeik) és a
nemzetközi kereskedelmi szabályozások
C típus Az Európai Unió egységes piaci- és külkereskedelmi szabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Leírás készítése 10%
Információk önálló rendszerezése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
70 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nemzetközi kereskedelem szerepe, nemzetgazdasági jelentősége.
A nemzetközi kereskedelem fejlődése, átalakulásának világgazdasági és hazai
vonatkozásai.
Nemzetközi kereskedelmi szervezetek (kialakulásuk, szerepük, intézményeik).
Az EU egységes piaci és külkereskedelmi szabályozása.
A külkereskedelem állami szabályozásának eszközei: engedélyezés, vámok, nem vámjelleg
korlátozások és tilalmak, devizapolitikai eszközök.
A nemzetközi kereskedelmi piac szereplői.
Árkockázat menedzsment, a koncentrált piacok és az árutőzsde.
Ajánlati tevékenység szerepe a külkereskedelemben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.2/2659-06
A tananyagelem megnevezése:
Külkereskedelmi technika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a külkereskedelmi ügyletek folyamatát és annak okmányait
Meghatározza a vevő és eladó feladatait, kötelezettségeit, és ezeket alkalmazza az üzleti
folyamat során
Tartalmilag szakszerűen intézi az üzleti levelezést
Lebonyolítja a nemzetközi kapcsolatokból adódó pénzforgalmat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A külkereskedelmi ügyletek formái és dokumentumai
B típus A vevő és az eladó feladatai, kötelezettségei a külkereskedelmi ügyletekben
D típus A külkereskedelmi üzleti levelezés formai és tartalmi követelményei
D típus Nemzetközi pénzügyek alapjai és gyakorlata a külkereskedelemben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
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Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Leírás készítése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A külkereskedelmi szerződés módjai, és jelentősége a nemzetközi üzleti kapcsolatokban.
A külkereskedelmi ügylet formái (fajtái).
Az eladó és vevő feladatai, kötelezettségei. Az INCOTERMS és klauzulái.
A külkereskedelmi ügylet lebonyolítása, a szerződés teljesítése. A külkereskedelmi
szerződés tartalmi elemei, a külkereskedelmi ügylethez tartozó dokumentumok; az
üzenetváltás módjai, formai és tartalmi követelményei.
A határidős tőzsdetechnikák.
Az opciós kereskedelem.
A közraktározás, és szerepe a nemzetközi ügyletekben.
A Lombardhitelezés, és szerepe a kereskedelmi ügyletben.
A kereskedelemhitelezés és a banktrading.
Fizetési módok a külkereskedelemben.
Különleges külkereskedelmi ügyletek.
Külkereskedelmi ügylet lebonyolítás.
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2660-06
A tananyagelem megnevezése:
A kereskedelmi gazdálkodás vezetése, szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Áttekinti a vállalat pénzügyi folyamatait
A költségvetés alapján kimutatott eredményt értékeli, s vezetői döntésében figyelembe
veszi
A hazai bankrendszerrel kapcsolatos ismereteit alkalmazza a vállalkozás irányításában
Különféle fizetési formákat alkalmaz
Értelmezi a fizetési bizonylatokat és egyéb pénzügyi tranzakciókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A pénzügyek területeinek jellemzői, a vállalkozások pénzforgalmának elemzési módszerei
C típus A vállalkozások eszköz- és pénzgazdálkodásának tervezése
C típus A vállalkozások ellenőrzési és kontrolling rendszerének kialakítása, működtetése,
problémáinak elemzése
B típus Az árképzéssel és a pénzforgalommal összefüggő eljárások és alkalmazásuk
B típus A vállalkozásra vonatkozó adózási szabályok, és a hozzákapcsolódó bizonylatok
B típus A vállalkozásban felmerülő költségek hatásai a gazdálkodásra
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
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Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Kapcsolatteremtő készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
35 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2661-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalatgazdaságtan elemzés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Folyamatosan tájékozódik a vállalat gazdasági tevékenységéről és nemzetközi
kapcsolatairól
A hatékony kapcsolatok fenntartásához, illetve az újak létrehozásához ismeri, kezeli és
használja az egyéb uniós adatbázisokat
A piaci körülményeket figyelembe véve és az egyéb hatékonysági követelményekre
tekintettel rangsorolja az aktuális uniós finanszírozási lehetőségeket
Elemzéseket készít a vállalkozás uniós kapcsolatainak eredményességéről, és javaslatokat
tesz a hosszabb távú stratégiai fejlesztésekre, illetve átalakításokra
Előkészíti az uniós források eléréséhez szükséges pályázati anyagok kidolgozását
Koordinálja a vállalkozás különböző részegységeinek uniós pályázati tevékenységét
Javaslatokat tesz az éves vállalati terv elkészítésekor az uniós kapcsolatok
továbbfejlesztésére, illetve átalakításokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az Európai Unió egységes piacának lényege és fejlődése
C típus Az egységes piac, a vállalkozások üzleti környezete az európai piacon
D típus Az érdekképviselet és lobbitevékenység lényege és formái az egységes piacon
D típus Közösségi támogatás és finanszírozás tartalma az egységes piacon
C típus A közösségi költségvetés sajátosságai, tartalma, szerkezete
C típus A közösségi strukturális és kohéziós politika tartalma
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elemzőkészség
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép terem
Képzési idő:
82 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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21. TANANYAGEGYSÉG

311/2.0/2661-06
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2661-06
A tananyagelem megnevezése:
Az uniós kapcsolattartás rendszerének vezetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a vállalkozás már meglévő európai uniós kapcsolatait
A piaci körülményeket figyelembe véve és az egyéb hatékonysági követelményekre
tekintettel rangsorolja a vállalkozás meglévő uniós kapcsolatait, illetve kezdeményez újabb
kapcsolatfelvételt
Vezeti az uniós kapcsolattartás egész rendszerét, és a vállalalati vezetés számára
naprakész adatokat szolgátat
Munkájában alkalmazza az uniós finanszírozási források rendszerét és ennek hazai,
naprakész vonatkozásait
Előkészíti, megszervezi, koordinálja az uniós partnerek megfelelő tájékoztatását a
vállalkozásról
Irányítja és szervezi az uniós partnerekkel történő levelezést a szükséges tárgyalási
nyelveken
Ösztönzi , és partneri módon koordinálja a vállalkozás és az uniós pályázati intézmények
közötti kapcsolattartást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az Unió régiói, a regionális politika jelentősége
D típus Az egységes piac szabályozására vonatkozó adatbázisok kezelése
B típus A pályázatok megvalósításának folyamata
C típus A közösségi források elérésére vonatkozó előírások, szabályok
C típus A pályázati tevékenység tervezése
D típus Pályázati adatbázisok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Elemzőkészség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Írásos elemzések készítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép terem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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22. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/3.1/2661-06
A tananyagelem megnevezése:
Uniós források kiválasztása, elemzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az európai uniós partnerekkel való kapcsolattartás hatékony formáit fenntartja, újakat hoz
létre, illetve megszervezi a nyilvántartás komplex, átfogó, jól kezelhető és elemezhető
adatbázisát
Kiválasztja a vállalkozás támogatása számára legmegfelelőbb uniós forrásokat
Naprakész ismeretei alapján körültekintően kiválogatja, összegyűjti és összeállítja a
vállalkozás uniós támogatásához szükséges pályázati formanyomtatványokat
A vállalat vezetése számára elemzéseket készít a legmegfelelőbb uniós források
kiválasztásához
Koordinálja és ellenőrzi a vállalkozás egyéb tevékenységével összhangban az uniós
pályázatok egész folyamatát
A vállalkozás uniós pályázatait megfelelő nyilvántartási rendszerbe szervezi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az egységes piac uniós szabályozásának felépítése
B típus Közösségi finanszírozás pályázati alapismeretei
C típus Döntéselőkészítés az uniós pályázatokban
C típus A vállalkozások belső és külső finanszírozásának lehetőségei
B típus Az Európai uniós finanszírozásra és támogatásra vonatkozó adatbázisainak kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Kreativitás, ötletgazdagság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elemzőkészség
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 25%
Írásos elemzések készítése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép terem
Képzési idő:
32 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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23. TANANYAGEGYSÉG

311/4.0/2661-06
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/4.1/2661-06
A tananyagelem megnevezése:
A pályázatok előkészítése, nyilvántartása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A hatékony kapcsolatok fenntartásához, illetve az újak létrehozásához ismeri, kezeli és
használja az egyéb uniós adatbázisokat
Naprakész ismeretei alapján körültekintően kiválogatja, összegyűjti és összeállítja a
vállalkozás uniós támogatásához szükséges pályázati formanyomtatványokat
Munkájában alkalmazza az uniós finanszírozási források rendszerét és ennek hazai,
naprakész vonatkozásait
Vezeti az uniós kapcsolattartás egész rendszerét, és a vállalalati vezetés számára
naprakész adatokat szolgátat
Előkészíti az uniós források eléréséhez szükséges pályázati anyagok kidolgozását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A pályázatok megvalósításának folyamata
D típus Az egységes piac szabályozására vonatkozó adatbázisok kezelése
D típus Pályázati adatbázisok kezelése
C típus A közösségi források elérésére vonatkozó előírások, szabályok
D típus Az érdekképviselet és lobbitevékenység lényege és formái az egységes piacon
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Elemzőkészség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 25%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép terem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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24. TANANYAGEGYSÉG

311/5.0/2661-06
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/5.1/2661-06
A tananyagelem megnevezése:
A pályázatok megvalósítási folyamatainak koordinálása, szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Naprakész ismeretei alapján körültekintően kiválogatja, összegyűjti és összeállítja a
vállalkozás uniós támogatásához szükséges pályázati formanyomtatványokat
Elemzéseket készít a vállalkozás uniós kapcsolatainak eredményességéről, és javaslatokat
tesz a hosszabb távú stratégiai fejlesztésekre, illetve átalakításokra
A hatékony kapcsolatok fenntartásához, illetve az újak létrehozásához ismeri, kezeli és
használja az egyéb uniós adatbázisokat
Koordinálja és ellenőrzi a vállalkozás egyéb tevékenységével összhangban az uniós
pályázatok egész folyamatát
Irányítja és szervezi az uniós partnerekkel történő levelezést a szükséges tárgyalási
nyelveken
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A pályázati tevékenység tervezése
B típus A pályázatok megvalósításának folyamata
C típus A közösségi források elérésére vonatkozó előírások, szabályok
C típus A vállalkozások belső és külső finanszírozásának lehetőségei
C típus A közösségi források elérésére vonatkozó előírások, szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elemzőkészség
Döntésképesség
Rugalmasság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép terem
Képzési idő:
45 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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25. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/6.1/2661-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozás uniós pályázatai megfelelő nyilvántartási rendszerbe szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vállalkozás uniós pályázatait megfelelő nyilvántartási rendszerbe szervezi
Naprakész ismeretei alapján körültekintően kiválogatja, összegyűjti és összeállítja a
vállalkozás uniós támogatásához szükséges pályázati formanyomtatványokat
Munkájában alkalmazza az uniós finanszírozási források rendszerét és ennek hazai,
naprakész vonatkozásait
Elemzéseket készít a vállalkozás uniós kapcsolatainak eredményességéről, és javaslatokat
tesz a hosszabb távú stratégiai fejlesztésekre, illetve átalakításokra
Koordinálja és ellenőrzi a vállalkozás egyéb tevékenységével összhangban az uniós
pályázatok egész folyamatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az egységes piac szabályozására vonatkozó adatbázisok kezelése
B típus Az Európai uniós finanszírozásra és támogatásra vonatkozó adatbázisainak kezelése
C típus Döntéselőkészítés az uniós pályázatokban
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Elemzőkészség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
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Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép terem
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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26. TANANYAGEGYSÉG

311/7.0/2661-06
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/7.1/2661-06
A tananyagelem megnevezése:
Az Európai uniós finanszírozásra és támogatásra vonatkozó adatbázisok kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkájában alkalmazza az uniós finanszírozási források rendszerét és ennek hazai,
naprakész vonatkozásait
A hatékony kapcsolatok fenntartásához, illetve az újak létrehozásához ismeri, kezeli és
használja az egyéb uniós adatbázisokat
Naprakész ismeretei alapján körültekintően kiválogatja, összegyűjti és összeállítja a
vállalkozás uniós támogatásához szükséges pályázati formanyomtatványokat
A vállalkozás uniós pályázatait megfelelő nyilvántartási rendszerbe szervezi
Vezeti az uniós kapcsolattartás egész rendszerét, és a vállalalati vezetés számára
naprakész adatokat szolgátat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az Európai uniós finanszírozásra és támogatásra vonatkozó adatbázisainak kezelése
B típus A pályázatok megvalósításának folyamata
D típus Pályázati adatbázisok kezelése
D típus Az egységes piac szabályozására vonatkozó adatbázisok kezelése
C típus A közösségi források elérésére vonatkozó előírások, szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Kreativitás, ötletgazdagság
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elemzőkészség
Döntésképesség
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Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 25%
Információk önálló rendszerezése 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép terem
Képzési idő:
33 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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27. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/8.1/2661-06
A tananyagelem megnevezése:
Szintetizáló gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vállalkozás uniós pályázatait megfelelő nyilvántartási rendszerbe szervezi
Naprakész ismeretei alapján körültekintően kiválogatja, összegyűjti és összeállítja a
vállalkozás uniós támogatásához szükséges pályázati formanyomtatványokat
A hatékony kapcsolatok fenntartásához, illetve az újak létrehozásához ismeri, kezeli és
használja az egyéb uniós adatbázisokat
Elemzéseket készít a vállalkozás uniós kapcsolatainak eredményességéről, és javaslatokat
tesz a hosszabb távú stratégiai fejlesztésekre, illetve átalakításokra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Az egységes piac szabályozására vonatkozó adatbázisok kezelése
B típus A pályázatok megvalósításának folyamata
B típus Az Európai uniós finanszírozásra és támogatásra vonatkozó adatbázisainak kezelése
C típus A közösségi források elérésére vonatkozó előírások, szabályok
C típus A vállalkozások belső és külső finanszírozásának lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elemzőkészség
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
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Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 25%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép terem
Képzési idő:
60 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

28. TANANYAGEGYSÉG

311/9.0/2661-06
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311/9.1/2661-06

0

0
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/9.1/2661-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakszeminárium
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A hatékony kapcsolatok fenntartásához, illetve az újak létrehozásához ismeri, kezeli és
használja az egyéb uniós adatbázisokat
A vállalkozás uniós pályázatait megfelelő nyilvántartási rendszerbe szervezi
Naprakész ismeretei alapján körültekintően kiválogatja, összegyűjti és összeállítja a
vállalkozás uniós támogatásához szükséges pályázati formanyomtatványokat
Koordinálja és ellenőrzi a vállalkozás egyéb tevékenységével összhangban az uniós
pályázatok egész folyamatát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A közösségi források elérésére vonatkozó előírások, szabályok
B típus Az Európai uniós finanszírozásra és támogatásra vonatkozó adatbázisainak kezelése
D típus Pályázati adatbázisok kezelése
D típus Az egységes piac szabályozására vonatkozó adatbázisok kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Elemzőkészség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tömör fogalmazás készsége
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 25%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
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Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép terem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat kis létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Az 55 345 01 0010 55 05 azonosító számú, Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai
szakügyintéző megnevezésű szakképesítés-elágazás szakmai követelménymoduljaihoz rendelt
tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

29. TANANYAGEGYSÉG

311/1.0/0001-06

Vállalkozási
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

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

6
6
6
6
6
6

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

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

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

2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
311/2.2/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások nyereségérdekeltsége, az eredmény keletkezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi, számviteli alapfogalmak
B típus A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
döntésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az eredmény keletkezése a számviteli törvény által előírt szabályok alapján, az adatokból
levonható következtetések, döntési alternatívák. Az eredmény szerkezete, a vállalkozások
nyereségképzésének folyamata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.3/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások tevékenységének elemzése, a mutatószámok alkalmazása, a
likviditás figyelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Megállapítja a szükséges létszámot és munkaköröket
A kiválasztott alkalmazottal lefolytatja a béralkut, és elvégzi a munkaviszony létesítéséhez
kapcsolódó feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi, számviteli alapfogalmak
C típus A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai
B típus A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
döntésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Írásos elemzések készítése 30%
Tesztfeladat megoldása 30%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az árbevétel alakulását meghatározó tényezők, a beszerzési ár szerepe, az árrés alakulását
befolyásoló tényezők, a költségek csoportosítása, a költségek alakulására ható tényezők.
A költségszámítás alapjai, a költséghelyi elszámolás, profitcenter-számítás.
A hatékonyság, a jövedelmezőség elemzése, fizetőképesség (likviditás) elemzése, cash
flow elemzés
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.4/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
A vállalkozások finanszírozási formái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a belső és külső forrásokat a vállalkozáshoz
Gazdálkodik a rendelkezésre álló erőforrásokkal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügyi, számviteli alapfogalmak
C típus A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai
C típus A belső és külső források biztosításának lehetőségei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Tesztfeladat megoldása 40%
119

Információk rendszerezése mozaikfeladattal 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A finanszírozás lényege. A vállalkozás tőkeszükségletét befolyásoló tényezők. A
finanszírozás lehetőségei, jellemzői, a finanszírozási formák közötti választás üzleti
szempontjai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.5/0001-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzleti terv jelentősége, fejezetei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Összeállítja/összeállíttatja az üzleti tervet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti terv tartalma, felépítése
C típus A finanszírozás lehetőségei, a likviditás fenntartásának módjai
B típus A vagyonmérleg és az eredménykimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a
döntésekben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai olvasott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti terv jelentősége, készítésének szükségessége, lehetséges fejezetei, szerkezete

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

311/1.0/2655-06

Ügyviteli,
munkaerőpiaci
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

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

20
0
8
8
6
4

0
0
0
0
0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

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

311/2.0/2655-06

Gazdasági és
munkajogi
alapismeretek

azonosítója

szk
szk
szk

311/2.1/2655-06
311/2.2/2655-06
311/2.3/2655-06
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4
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0
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

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

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

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

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/3.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárgyalások előkészítése, dokumentálása, tárgyalási stratégiák és technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tárgyalások előkészítése, dokumentálása, tárgyalási stratégiák és technikák
C típus A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti tárgyalások típusai, előkészítése. Tárgyalási stratégiák és technikák. A tárgyalás
folyamata. Tárgyalási emlékeztetők készítése. Tréningek
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/3.2/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Új üzleti partnerek felderítéséhez kapcsolatok kiépítéséhez, üzleti információk
felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez, értékeléséhez
szükséges gyakorlati ismeretek.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Együttműködik a szakmai partnerekkel, helyi és regionális önkormányzatokkal,
kamarákkal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatokat épít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Új üzleti partnerek felderítéséhez, kapcsolatok kiépítéséhez, közérdekű és üzleti
információk felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez,
értékeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek
C típus A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
C típus A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
működésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/4.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzleti kommunikáció módjai és szabályai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
C típus Új üzleti partnerek felderítéséhez, kapcsolatok kiépítéséhez, közérdekű és üzleti
információk felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez,
értékeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek
C típus A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
működésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az üzleti levél, kereskedelmi levelezés fajtái. Szakmai tájékoztatók, tanulmányok,
publikációk, bizonylatok tartalmi és formai követelményei. A prezentáció alkalmazása. Az
üzleti szervezeten belüli üzleti kommunikáció fajtái és formai követelményei.
Az ületi levelezés kezelése, iratok tárolása
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/5.1/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkahelyi kapcsolatok alakítása és hatásának vizsgálati módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkahelyi csoportfolyamatok. Önérvényesítés, viselkedés a munkacsoportban. Beosztott
és vezető viselkedése. Időgazdálkodás, tudatos karriertervezés. Önmotiválás, önuralom
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/5.2/2656-06
A tananyagelem megnevezése:
Az üzleti partnerekkel és a nyilvánossággal való kapcsolattartás módszerei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Együttműködik a szakmai partnerekkel, helyi és regionális önkormányzatokkal,
kamarákkal, médiával és a munkatársakkal, új üzleti kapcsolatokat épít ki
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
C típus Új üzleti partnerek felderítéséhez, kapcsolatok kiépítéséhez, közérdekű és üzleti
információk felkutatásához, elemzéséhez, pályázatok és tenderek figyeléséhez,
értékeléséhez szükséges gyakorlati ismeretek
C típus A nyilvánossággal való kapcsolattartás és hatásának vizsgálati módszerei
C típus A vállalkozás és a közigazgatás kapcsolatainak lehetséges formái, a kapcsolatok
működésének szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jellegzetes viselkedésformák az üzleti partnerekkel. A reflektív viselkedés jellemzői.
Szerepjátékok üzleti kapcsolatokban és a nyilvánosság előtt
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/5.3/2656-06
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A tananyagelem megnevezése:
Konfliktus kezelési technikák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tárgyalásokat tervez, szervez és vezet a kommunikációs eszköztár, a tárgyalástechnika és
az üzleti szabályok figyelembevételével
Meggyőzően elfogadtatja szakmai álláspontját, hitelesen kommunikál
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Az üzleti kommunikáció módjai, alapelvei, szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Konfliktus helyzetek konstruktív megoldásának gyakorlása. Jellegzetes munkahelyi és
emberi konfliktusok. Az agresszió kezelése. Befolyásolási technikák a kliensekkel kialakult
vitákban
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38. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelvű kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai idegen nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai szókincs
birtokában
Szakmai idegen nyelvi szöveget megért (szövegértés) és fordít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai idegen nyelvű üzleti levelezés
B típus Szakmai idegen nyelvű szövegértés, fordítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
5. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
202 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:

145

Szakmai idegen nyelvű szóbeli kommunikáció, az általános és a szakmai szókincs
alkalmazása. Szakmai idegen nyelvű hallott szöveg megértésének és beszédkészségnek
gyakorlása üzleti szituációkon keresztül
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.2/2657-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai idegen nyelvű szövegértés, fordítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakmai idegen nyelven kommunikál írásban és szóban az általános és szakmai szókincs
birtokában
Szakmai idegen nyelvi szöveget megért (szövegértés) és fordít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmai idegen nyelvű üzleti levelezés
B típus Szakmai idegen nyelvű szövegértés, fordítás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Idegen nyelvű beszédkészség
5. szint Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Megbízhatóság
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
68 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai idegen nyelvű íráskészség, fogalmazás, idegen nyelvű szövegértés, fordítás
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Közgazdasági alapismeretek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Közgazdasági alapismeretek, az összefüggések kereskedelmi szemléletű alkalmazása
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gazdálkodás alapfogalmai, a piac működésének törvényszerűségei
2. tananyagelem
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A tananyagelem azonosítója:
311/1.2/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozások helye, szerepe a gazdaságban
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A termelő és szolgáltató vállalkozások helye, szerepe a gazdaságban és a piac
működésének törvényszerűségei
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
B típus A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 40%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A termelő és szolgáltató vállalkozások működési formái, helye, szerepe a gazdaságban.
Vállalati célkitűzések. Vállalaton belüli alapvető szerepek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.3/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozások gazdálkodásának alapjai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli a piaci lehetőségek és igények felmérését, részt vesz üzletpolitikai döntések
meghozatalában
Részt vesz a vállalkozás gazdálkodásának elemzésében
Irányítja, szervezi, vezeti az üzleti célkitűzések operatív megvalósítását
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Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
B típus A vállalkozások gazdálkodásának elemei és összefüggései
C típus A vállalkozások ellenőrzési rendszerei, módszerei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalkozások az inputpiacon, vállalkozások termelő tevékenysége,
költséggazdálkodásának alapjai
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.4/2658-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalatok értékesítési módszerei és érdekeltségi rendszere
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rendszerezi a piaci információkat és értékeli a vállalkozás erős pontjait, gyengéit,
lehetőségeit valamint a várható veszélyeket és részt vesz a marketing stratégia
előkészítésében, tervezésében
Irányítja, szervezi, vezeti az üzleti célkitűzések operatív megvalósítását
Részt vesz a minőségirányítási rendszer kialakításában, működtetésében
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A piaci mechanizmus érvényesülése, törvényszerűségei a kül- és belpiaci sajátosságokkal
összefüggésben
B típus A piac működésének ismerete alapján az áruforgalom szervezésének, lebonyolításának és
az optimális beszerzési, értékesítési módok gyakorlati alkalmazási lehetőségei
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B típus A beszerzési források, csatornák és folyamatok összehasonlító elemzése, értékelése, a
legkedvezőbb beszerzési források kiválasztása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Irányító készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozások kibocsátása, értékesítési lehetőségei és módszerei. Érdekeltségi rendszere
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

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

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

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

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2659-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi ügyletek szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a nemzetközi kereskedelmi szervezetek föbb struktúrájának és
célkitűzéseinek fejlődését
Figyelemmel kíséri az EU és a világkereskedelem szabályzóit
Az üzletpolitika kialakításánál alkalmazza a nemzetközi kereskedelem változásait, főbb
tendenciáit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Nemzetközi pénzügyek alapjai és gyakorlata a külkereskedelemben
C típus A világgazdaság jelentősebb kereskedelmi blokkjai és az eltérő regionális külkereskedelmi
szabályozások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Leírás készítése 10%
Információk önálló rendszerezése 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
159

A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A vállalati gazdálkodás nemzetközi pénzügyi környezete, külső kapcsolatrendszere.
A vállalatok külpiacra jutását segítő hazai és nemzetközi pénzügyi intézmények,
támogatási, finanszírozási programok.
Pénzügyi kockázatok (elsősorban az árfolyam- és kamatkockázat) és hatásuk a vállalatok
nemzetközi ügyleteire, kockázatkezelési módszerek a hazai és nemzetközi pénz- és
tőkepiacok bekapcsolásával.
Nemzetközi ügyletek pénzügyi eszköz- és feltételrendszere, az ezekre ható tényezők.
A világgazdaság jelentősebb kereskedelmi blokkjai, és az eltérő regionális külkereskedelmi
szabályozások.
A nemzetközi áruáramlás infrastruktúrája és eszközei.
A közlekedési ágak főbb jellemzői, alkalmazásuk szempontjai, a nemzetközi fuvarpiac
szereplői, alapfogalmak.
Nemzetközi fuvarozás szabályozása és okmányai
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2659-06
A tananyagelem megnevezése:
Külkereskedelmi ismeretek elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkotóan alkalmazza a külkereskedelem szerepének, szereplőinek, nemzetgazdasági
jelentőségének ismeretanyagát
Értelmezi a vámmal kapcsolatos fogalmakat és a vonatkozó rendeleteket
Figyelemmel kíséri az EU és a világkereskedelem szabályzóit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A nemzetközi kereskedelem szerepe, nemzetgazdasági jelentősége, piaci szereplői
C típus A nemzetközi kereskedelem fejlődésének és átalakulásának világgazdasági és hazai
vonatkozásai
B típus Vámok, vámszabályozások, vámkezelési eljárások, a nem vámjellegű korlátozások
C típus A nemzetközi kereskedelmi szervezetek (kialakulásuk, szerepük, intézményeik) és a
nemzetközi kereskedelmi szabályozások
C típus Az Európai Unió egységes piaci- és külkereskedelmi szabályozása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 15%
Leírás készítése 10%
Információk önálló rendszerezése 15%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Képzési idő:
64 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A nemzetközi kereskedelem szerepe, nemzetgazdasági jelentősége.
A nemzetközi kereskedelem fejlődése, átalakulásának világgazdasági és hazai
vonatkozásai.
Nemzetközi kereskedelmi szervezetek (kialakulásuk, szerepük, intézményeik).
Az EU egységes piaci és külkereskedelmi szabályozása.
A külkereskedelem állami szabályozásának eszközei: engedélyezés, vámok, nem
vámjellegű korlátozások és tilalmak, devizapolitikai eszközök.
A nemzetközi kereskedelmi piac szereplői.
Árkockázat menedzsment, a koncentrált piacok és az árutőzsde.
Ajánlati tevékenység szerepe a külkereskedelemben
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.2/2659-06
A tananyagelem megnevezése:
Külkereskedelmi technika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a külkereskedelmi ügyletek folyamatát és annak okmányait
Meghatározza a vevő és eladó feladatait, kötelezettségeit, és ezeket alkalmazza az üzleti
folyamat során
Tartalmilag szakszerűen intézi az üzleti levelezést
Lebonyolítja a nemzetközi kapcsolatokból adódó pénzforgalmat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A külkereskedelmi ügyletek formái és dokumentumai
B típus A vevő és az eladó feladatai, kötelezettségei a külkereskedelmi ügyletekben
D típus A külkereskedelmi üzleti levelezés formai és tartalmi követelményei
D típus Nemzetközi pénzügyek alapjai és gyakorlata a külkereskedelemben
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Leírás készítése 25%
A képzési helyszín jellege:
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Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A külkereskedelmi szerződés módjai, és jelentősége a nemzetközi üzleti kapcsolatokban.
A külkereskedelmi ügylet formái (fajtái).
Az eladó és vevő feladatai, kötelezettségei. Az INCOTERMS és klauzulái.
A külkereskedelmi ügylet lebonyolítása, a szerződés teljesítése. A külkereskedelmi
szerződés tartalmi elemei, a külkereskedelmi ügylethez tartozó dokumentumok; az
üzenetváltás módjai, formai és tartalmi követelményei.
A határidős tőzsdetechnikák.
Az opciós kereskedelem.
A közraktározás, és szerepe a nemzetközi ügyletekben.
A Lombardhitelezés, és szerepe a kereskedelmi ügyletben.
A kereskedelemhitelezés és a banktrading.
Fizetési módok a külkereskedelemben.
Különleges külkereskedelmi ügyletek.
Külkereskedelmi ügylet lebonyolítás.
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2660-06
A tananyagelem megnevezése:
A kereskedelmi gazdálkodás elemzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értelmezi a vállalkozás éves beszámolóját, a könyvelés főbb típusait és azok összefüggéseit
Értékeli, elemzi a vállalkozás vagyonát, a vagyonrészek főbb alkotóit, azok hatását a
mérlegre
A vállalkozás eredményes gazdálkodására vonatkozóan alkalmazza az összefüggéseket
(mérleg tábla elemzés)
Alkalmazza a számvitel szabályait, elemzi a költségek hatását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A pénzügyek területeinek jellemzői, a vállalkozások pénzforgalmának elemzési módszerei
C típus A vállalkozások eszközfinanszírozási rendszerének elemzése
D típus A számvitel feladatai, funkciói
D típus A mérlegelemzés feladatai, területeinek megkülönböztetése, módszereinek értékelése
D típus A mérleg- és beszámolókészítés elvei, az elemzés szempontjainak jellemzése
C típus A vállalkozás eredményének mérési módszerei, az egyes módszerek keretfeltételeinek
értékelése
B típus A pénzintézetek és a vállalkozások kapcsolatrendszere
B típus Hitelfelvétellel, befektetéssel kapcsolatos eljárások, követelmények
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 25%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 25%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 25%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2660-06
A tananyagelem megnevezése:
A kereskedelmi gazdálkodás vezetése, szervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Áttekinti a vállalat pénzügyi folyamatait
A költségvetés alapján kimutatott eredményt értékeli, s vezetői döntésében figyelembe
veszi
A hazai bankrendszerrel kapcsolatos ismereteit alkalmazza a vállalkozás irányításában
Különféle fizetési formákat alkalmaz
Értelmezi a fizetési bizonylatokat és egyéb pénzügyi tranzakciókat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus A pénzügyek területeinek jellemzői, a vállalkozások pénzforgalmának elemzési módszerei
C típus A vállalkozások eszköz- és pénzgazdálkodásának tervezése
C típus A vállalkozások ellenőrzési és kontrolling rendszerének kialakítása, működtetése,
problémáinak elemzése
B típus Az árképzéssel és a pénzforgalommal összefüggő eljárások és alkalmazásuk
B típus A vállalkozásra vonatkozó adózási szabályok, és a hozzákapcsolódó bizonylatok
B típus A vállalkozásban felmerülő költségek hatásai a gazdálkodásra
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Nyelvhelyesség
Kapcsolatteremtő készség
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Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
0 óra gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.1/2665-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztika alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkülönbözteti egymástól a szállítás, szállítmányozás, a fuvarozás és a logisztika
feladatait
Alkalmazza a hagyományos logisztikai módszereket
Felismeri a beszerzés stratégiai jelentőségét
Követi az ellátási láncok kialakulását és a logisztikai lánc elemei közötti együttműködést
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az áruszállítás, szállítmányozás és a logisztika feladatai
B típus A hagyományos logisztikai módszerek
C típus A beszerzés stratégiai jelentősége
B típus Az ellátási lánc és a logisztikai lánc elemei közötti együttműködés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Kreativitás, ötletgazdaság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Helyzetfelmérés
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Kezdeményező készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Esetleírás készítése 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismerteti a szállítás, szállítmányozás és logisztika alapfogalmait
Betekintést ad a fenti meghatározások összefüggéseibe és biztosítja a gyakorlati
alkalmazásukhoz megfelelő ismeretanyagot is
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.2/2665-06
A tananyagelem megnevezése:
Értéklánc-menedzsment
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Követi az ellátási láncok kialakulását és a logisztikai lánc elemei közötti együttműködést
Alkalmazza az áru megnevezésének és a minőségi kritériumok meghatározásának
jelentőségét
Felismeri a beszerzés stratégiai jelentőségét
Megválasztja az áru csomagolását
Nyilvántartja a szállítási határidőt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Az ellátási lánc és a logisztikai lánc elemei közötti együttműködés
C típus A beszerzés stratégiai jelentősége
D típus Az áru megnevezésének és a minőségi kritériumok meghatározásának jelentősége
B típus Az áru csomagolásának módjai
C típus A szállítási határidő meghatározásának módszerei, dokumentációja
C típus Raktártechnológia, rakodás-technológia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdaság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Helyzetfelismerés
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Kezdeményező készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Számítógépterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az értéklánc menedzsment átfogja az egész logisztikai folyamatot: a beszerzést, a
termelést, raktározást és értékesítést
A folyamatok elméleti áttekintése után a gyakorlati alkalmazásukról kapunk fontos
ismereteket
Ismerteti a különböző raktározási- és rakodástechnológiákat
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/1.3/2665-06
A tananyagelem megnevezése:
Nemzetközi logisztika
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli az egyes fuvarparitások előnyös vagy hátrányos szempontjait az adott esetre
vonatkozóan
Az adott ügylet jellege szerint alkalmazza az eladó, a vevő és a fuvarozó felelősségére
vontkozó előírásokat
Közlekedés- és gazdaságföldrajzi ismeretei alapján dönt a megfelelő árutovábbítási
útvonalról
A különböző fuvarozási módozatokdíjszabásai alapján kalkulálja a fuvarköltséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fuvarparitási módok, előnyei, illetve hátrányai
C típus A küldő és a fogadó ország fuvarpiaci helyzete
C típus Közlekedés- és gazdaságföldrajz
A típus Fuvarköltség-kalkuláció
C típus Az áru továbbításával, fuvarozásával kapcsolatos folyamatok, dokumentációk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdaság
Konfliktuskezelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Helyzetfelismerés
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Kezdeményező készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Számítógépterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megismerteti a nemzetközi logisztika feladatait, alkalmazásait
Magyarország kedvező földrajzi helyzetének köszönhetően fontos szerepet tölthet be ezen
a területen
A közölt ismeretanyag alkalmassá teszi a hallgatókat a nemzetközi logisztikai feladatok
végrehajtására és gyakorlati alkalmazására
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

49. TANANYAGEGYSÉG

311/2.0/2665-06

azonosítója

Külkereskedelem és
fuvarozás elmélete és
gyakorlata

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

311/2.1/2665-06
311/2.2/2665-06
311/2.3/2665-06
311/2.4/2665-06
311/2.5/2665-06
311/2.6/2665-06
311/2.7/2665-06

35
38
15
38
20
17
30

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0 193
0
0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.1/2665-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerződéses feltételek kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az áru megnevezésének és a minőségi kritériumok meghatározásának
jelentőségét
Megválasztja az áru csomagolását
Nyilvántartja a szállítási határidőt
A megbízó igényeinek megfelelően javasolja a fuvarparitást
Figyelembe veszi és alkalmazza az egyes INCOTERMS klauzulákat
Gondoskodik a szállítmány biztosításáról fuvarozási károk ellen
Ellátja az áru ellenértéke és a szállítmányozási díj befolyásával kapcsolatos teendőket
Rangsorolja az egyes klauzulákat a költség- és kockázatvállalás helye szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fuvarparitási módok, előnyei, illetve hátrányai
B típus Az INCOTERMS klauzulák
C típus A klauzulák rendszerezése a költség- és kockázatvállalás helye szerint
C típus Az ellenérték beérkezésével kapcsolatos folyamatok, dokumentumok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Helyzetfelismerés
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

Közérthetőség
Határozottság
Kezdeményező készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
Képzési idő:
35 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fuvarozói, szállítmányozói szerződés feltételeinek kialakításán túl ismerteti a
külkereskedelmi szerződések feltételeit is
Gyakorlati példákon keresztül kerül bemutatásra a különböző szerződéses feltételek közötti
választási lehetőség, azok előnyeinek és hátrányainak kiemelésével együtt
Megfelelő ismereteket ad a feltételek optimális kialakítására és gyakorlati alkalmazására

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.2/2665-06
A tananyagelem megnevezése:
EU források és pályázatok gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A vállalat vezetése számára elemzéseket készít a legmegfelelőbb uniós források
kiválasztásához
A piaci körülményeket figyelembe véve és az egyéb hatékonysági követelményekre
tekintettel rangsorolja az aktuális uniós finanszírozási lehetőségeket
Vezeti az uniós kapcsolattartás egész rendszerét, és a vállalalati vezetés számára naprakész
adatokat szolgátat
Elemzéseket készít a vállalkozás uniós kapcsolatainak eredményességéről, és javaslatokat
tesz a hosszabb távú stratégiai fejlesztésekre, illetve átalakításokra
A hatékony kapcsolatok fenntartásához, illetve az újak létrehozásához ismeri, kezeli és
használja az egyéb uniós adatbázisokat
Koordinálja és ellenőrzi a vállalkozás egyéb tevékenységével összhangban az uniós
pályázatok egész folyamatát
Irányítja és szervezi az uniós partnerekkel történő levelezést a szükséges tárgyalási
nyelveken
Naprakész ismeretei alapján körültekintően kiválogatja, összegyűjti és összeállítja a
vállalkozás uniós támogatásához szükséges pályázati formanyomtatványokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A pályázati tevékenység tervezése
B típus A pályázatok megvalósításának folyamata
C típus A közösségi források elérésére vonatkozó előírások, szabályok
C típus A vállalkozások belső és külső finanszírozásának lehetőségei
C típus A közösségi források elérésére vonatkozó előírások, szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
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4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Helyzetfelismerés
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elemzőkészség
Döntésképesség
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Nyelvhelyesség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
Képzési idő:
38 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismerteti a fuvarozó, a szállítmányozó és a logisztikával foglalkozó vállalatok EU forráshoz
jutási lehetőségeit
Betekintést ad a projektmenedzsment folyamatába
A gyakorlati példák alapján a hallgatók elkészítik a vállalkozás egy EU-s pályázatát
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.3/2665-06
A tananyagelem megnevezése:
Közlekedés és gazdaságföldrajz
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Közlekedés- és gazdaságföldrajzi ismeretei alapján dönt a megfelelő árutovábbítási
útvonalról
Szervezi a vasúti szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a közúti szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a vízi (tengeri és folyami) szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a légi szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a kombinált szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a gyűjtő szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Közlekedés- és gazdaságföldrajz
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
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Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Helyzetfelismerés
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Kezdeményező készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A világ gazdaságföldrajzával kapcsolatos ismereteket közöl gazdasági ágak szerint
A közlekedésföldrajz részletezi a szárazföldi fuvarozás Európát érintő fő közlekedési
útvonalait, csomópontjait
Kitér a vasúti fuvarozás útvonalaira, csomópontjaira Magyarországot és Európát illetően
Megnevezi a légifuvarozás legjelentősebb repülőtereit és csomópontjait, felhívja a
figyelmet azok jelentőségére
Ismerteti a világ legjelentősebb tengeri kikötőit
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.4/2665-06
A tananyagelem megnevezése:
Fuvarozási módok, a szállítmányozás gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi a vasúti szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a közúti szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a vízi (tengeri és folyami) szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a légi szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a kombinált szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a gyűjtő szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Előkészíti az áru fuvarozását
Rangsorolja az egyes klauzulákat a költség- és kockázatvállalás helye szerint
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A fuvarozási eszköz és az áru kölcsönös megfelelésének szempontjai
C típus A vasúti szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C típus A közúti szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C típus A vízi (tengeri és folyami) szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C típus A légi szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C típus A kombinált szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C típus A gyűjtő szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
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4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Konfliktuskezelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Helyzetfelismerés
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Kezdeményező készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
Képzési idő:
38 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Részletezi a különböző szállítási ágak jellemzőit, előnyeit, hátrányait
Ismerteti a különböző szállítási ágak egyezményeit és nemzetközi szervezeteit
A különböző szállítási ágakhoz tartozó okmányok jelentőségén túl a hallgatók megtanulják
a gyakorlatban is alkalmazni azokat
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.5/2665-06
A tananyagelem megnevezése:
Vámjog és vámeljárások, biztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli az egyes fuvarparitások előnyös vagy hátrányos szempontjait az adott esetre
vonatkozóan
Az adott ügylet jellege szerint alkalmazza az eladó, a vevő és a fuvarozó felelősségére
vontkozó előírásokat
Áttekinti és szervezi az árutovábbítással kapcsolatos üzletkötési feladatokat
Gondoskodik a szállítmány biztosításáról fuvarozási károk ellen
Közlekedés- és gazdaságföldrajzi ismeretei alapján dönt a megfelelő árutovábbítási
útvonalról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A klauzulák rendszerezése a költség- és kockázatvállalás helye szerint
C típus Az eladó, a vevő és a fuvarozó felelőssége az ügylet jellege szerint
A típus A szállítmány fuvarozási károk elleni biztosításának lehetőségei
A típus Fuvarköltség kalkuláció
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
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4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Konfliktuskezelés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Helyzetfelismerés
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Kezdeményező készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ismerteti a vámeljárásokat és azok jogi alapjait
Kitér a különböző vámkezelési módokra, mivel a legtöbbször a fuvarozók-szállítmányozók
kerülnek a vámszervekkel kapcsolatba
Megismerteti a különböző biztosítási módozatokat és azok gyakorlati alkalmazásának
módjait
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.6/2665-06
A tananyagelem megnevezése:
Szintetizáló esettanulmányok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik az eladói teljesítést igazoló okmányokról (hatósági engedélyek, finanszírozási
okmányok, számlák stb.)
A küldő és a fogadó ország fuvarpiaci helyzetét figyelembe véve dönt
Szervezi a vasúti szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a közúti szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a vízi (tengeri és folyami) szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a légi szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a kombinált szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a gyűjtő szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A fuvarozási eszköz és az áru kölcsönös megfelelésének szempontjai
C típus A vasúti szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C típus A közúti szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C típus A vízi (tengeri és folyami) szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C típus A légi szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C típus A kombinált szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
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C típus A gyűjtő szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Konfliktuskezelés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Helyzetfelismerés
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Kezdeményező készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
Képzési idő:
17 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összehasonlító elemzést végez a a különböző szállítási ágak jellemzőinek ismeretében
A logisztikai szemléletnek és gyakorlatnak, mint a marketing segítőjének, de a
marketingdöntések meghatározójaként való alkalmazása is
A nagy közlekedési hálózatok kialakításának, mint nemzetgazdasági fejlesztési feladatnak a
követése
A külpiaci kapcsolatrendszer követelményeihez való felzárkózás alapvető szempontként
való kezelése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/2.7/2665-06
A tananyagelem megnevezése:
Szakdolgozati konzultáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkülönbözteti egymástól a szállítás, szállítmányozás, a fuvarozás és a logisztika
feladatait
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Követi az ellátási láncok kialakulását és a logisztikai lánc elemei közötti együttműködést
Az adott ügylet jellege szerint alkalmazza az eladó, a vevő és a fuvarozó felelősségére
vontkozó előírásokat
Az áru tulajdonságainak megfelelően megválasztja a fuvarozási eszközt
A különböző fuvarozási módozatok díjszabásai alapján kalkulálja a fuvarköltséget
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az áruszállítás, szállítmányozás és a logisztika feladatai
B típus Az ellátási lánc és a logisztikai lánc elemei közötti együttműködés
C típus Az eladó, a vevő és a fuvarozó felelőssége az ügylet jellege szerint
A típus Fuvarköltség-kalkuláció
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 6.m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Konfliktuskezelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Helyzetfelismerés
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Kezdeményező készség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 50%
Információk önálló rendszerezése 25%
Elemzés készítése tapasztalatokról 25%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A két év során tanult tananyagelemek szintetizálása, a választott témához kapcsolódó
szakirodalom kutatása és a vállalati gyakorlati példák integrálása
A Szakdolgozati konzultáció szakmai és módszertani támogatást nyújt a szakdolgozat
elkészítésében
A szakképesítés követelményeinek megfelelő szakdolgozati témák közül a tanuló/hallgató
választ
A kijelölt belső konzulens a konzultációs időpontban ellenőrzi a tanuló/hallgató haladási
ütemét, véleményezi az elkészült részanyagokat, és segítséget nyújt a továbbhaladáshoz.
Ajánlott a témát a gyakorlatban is művelő szakembert felkérni külső konzulensnek
A szakdolgozattal szemben elvárt követelmény, hogy tükrözze a hallgató felkészültségét, a
szakterület és irodalmának kiváló ismeretét, a hallgató önálló elemzését, értékelését és
véleményét
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

50. TANANYAGEGYSÉG

311/3.0/2665-06

Szakmai gyakorlat

azonosítója

szk
szk
szk
szk

311/3.1/2665-06
311/3.2/2665-06
311/3.3/2665-06
311/3.4/2665-06

12
12
12
12

0
0
0
0

0
0
0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/3.1/2665-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerződéses feltételek kialakításának gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza az áru megnevezésének és a minőségi kritériumok meghatározásának
jelentőségét
Megválasztja az áru csomagolását
Nyilvántartja a szállítási határidőt
A megbízó igényeinek megfelelően javasolja a fuvarparitást
Figyelembe veszi és alkalmazza az egyes INCOTERMS klauzulákat
Gondoskodik a szállítmány biztosításáról fuvarozási károk ellen
Ellátja az áru ellenértéke és a szállítmányozási díj befolyásával kapcsolatos teendőket
Áttekinti és szervezi az árutovábbítással kapcsolatos üzletkötési feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fuvarparitási módok, előnyei, illetve hátrányai
B típus Az INCOTERMS klauzulák
C típus A klauzulák rendszerezése a költség- és kockázatvállalás helye szerint
C típus Az ellenérték beérkezésével kapcsolatos folyamatok, dokumentumok
B típus Az árufuvarozás előkészítésének folyamata, dokumentációja
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Helyzetfelismerés
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

48

Kezdeményező készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
Szakmai gyakorlatra befogadó cég
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A fuvarozói, szállítmányozói szerződés feltételeinek kialakításán túl ismerteti a
külkereskedelmi szerződések feltételeit is
Gyakorlati példákon keresztül kerül bemutatásra a különböző szerződéses feltételek közötti
választási lehetőség, azok előnyeinek és hátrányainak kiemelésével együtt
Megfelelő ismereteket ad a feltételek optimális kialakítására és gyakorlati alkalmazására

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/3.2/2665-06
A tananyagelem megnevezése:
Szállítmányozási gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szervezi a vasúti szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a közúti szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a vízi (tengeri és folyami) szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a légi szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a kombinált szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Szervezi a gyűjtő szállítmányozási és fuvarozási feladatokat
Előkészíti az áru fuvarozását
Az áru tulajdonságainak megfelelően megválasztja a fuvarozási eszközt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A fuvarozási eszköz és az áru kölcsönös megfelelésének szempontjai
C típus A vasúti szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C típus A közúti szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C típus A vízi (tengeri és folyami) szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C típus A légi szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C típus A kombinált szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C típus A gyűjtő szállítmányozás és fuvarozás jellemzői
C típus Az árutovábbítással kapcsolatos üzletkötési feladatok, dokumentációk
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Konfliktuskezelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
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Helyzetfelismerés
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Kezdeményező készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
Szakmai gyakorlatra befogadó cég
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyakorlaton résztvevők mérlegelik, elemzik a különböző szállítási ágak jellemzőit,
előnyeit, hátrányait
Tanulmányozzák a különböző szállítási ágak egyezményeit és feltérképezik azok
közreműködő nemzetközi szervezeteit
Megtanulják a gyakorlatban is alkalmazni a különböző szállítási ágakhoz tartozó
okmányokat
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/3.3/2665-06
A tananyagelem megnevezése:
Logisztikai esettanulmányok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megkülönbözteti egymástól a szállítás, szállítmányozás, a fuvarozás és a logisztika
feladatait
Követi az ellátási láncok kialakulását és a logisztikai lánc elemei közötti együttműködést
Áttekinti és szervezi az árutovábbítással kapcsolatos üzletkötési feladatokat
Lebonyolítja az áru továbbításával, fuvarozásával kapcsolatos teendőket
Ellátja az áru ellenértéke és a szállítmányozási díj befolyásával kapcsolatos teendőket
Megszervezi az áruk tárolását, raktározását, átrakodását
A különböző fuvarozási módozatokdíjszabásai alapján kalkulálja a fuvarköltséget
Alkalmazza a hagyományos logisztikai módszereket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Az áruszállítás, szállítmányozás és a logisztika feladatai
B típus A hagyományos logisztikai módszerek
C típus A beszerzés stratégiai jelentősége
B típus Az ellátási lánc és a logisztikai lánc elemei közötti együttműködés
D típus Az áru megnevezésének és a minőségi kritériumok meghatározásának jelentősége
B típus Az eladói teljesítést igazoló okmányok (hatósági engedélyek, finanszírozási okmányok,
számlák stb.) beszerzési folyamata
C típus Az árutovábbítással kapcsolatos üzletkötési feladatok, dokumentációk
B típus Az árufuvarozás előkészítésének folyamata, dokumentációja
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 6.m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
Konfliktuskezelés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Helyzetfelismerés
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Kezdeményező készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Esetleírás készítése 10%
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 10%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
Szakmai gyakorlatra befogadó cég
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tudatosítja a tanulókban/hallgatókban, hogy a logisztikai fejlődést a piaci verseny,a
profitnövelési törekvés, illetve a versenyben maradási kényszer váltotta ki
Megtapasztalhatják, hogy a logisztika alkalmazásával mód nyílik a termékáramláshoz
tapadó költségek csökkentésére, illetve a profitszempontoknak megfelelő optimális
költségalakításra
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Felmérhetik, hogy a logisztikai szolgáltatások a termékértékesítéshez kapcsolódóan is
milyen új minőségi követelményt jelentenek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
311/3.4/2665-06
A tananyagelem megnevezése:
Vámeljárások és vámkezelés, biztosítások gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Értékeli az egyes fuvarparitások előnyös vagy hátrányos szempontjait az adott esetre
vonatkozóan
Az adott ügylet jellege szerint alkalmazza az eladó, a vevő és a fuvarozó felelősségére
vontkozó előírásokat
Áttekinti és szervezi az árutovábbítással kapcsolatos üzletkötési feladatokat
Gondoskodik a szállítmány biztosításáról fuvarozási károk ellen
Közlekedés- és gazdaságföldrajzi ismeretei alapján dönt a megfelelő árutovábbítási
útvonalról
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus A klauzulák rendszerezése a költség- és kockázatvállalás helye szerint
C típus Az eladó, a vevő és a fuvarozó felelőssége az ügylet jellege szerint
A típus A szállítmány fuvarozási károk elleni biztosításának lehetőségei
A típus Fuvarköltség kalkuláció
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint ECDL 6.m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Konfliktuskezelés
Kreativitás, ötletgazdagság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Helyzetfelismerés
Önállóság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Határozottság
Kezdeményező készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Esetleírás készítése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógépterem
Szakmai gyakorlatra befogadó cég
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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