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SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S
az
54 344 01
PÉNZÜGYI–SZ[MVITELI ÜGYINTÉZŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,
valamint a
XXIV. KÖZGAZDAS[G
[GAZATHOZ

A szakképzési tantervi aj{nl{s kiz{rólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő
szakképzési évfolyamon induló szakképzésekre vonatkozóan, a szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény 92. § (27) bekezdése alapj{n készült.
A szakképzési tantervi aj{nl{s óraterve a kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon
megszervezett szakképzésre vonatkozik, de a szakközépiskola 9-12., és ezt követő 13.
évfolyam{n megszervezett szakképzésre vonatkozó tervezett órasz{mokat is
tartalmazza.
Az aj{nl{s {gazatra vonatkozó része (két évfolyamos szakképzésben az első évfolyam
tartalma, 4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai
évfolyamokra előírt tartalom) a XXIV. Közgazdas{g {gazat al{bbi szakképesítéseire
egységesen vonatkozik:
54 344 01 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző
54 344 02 V{llalkoz{si és bérügyintéző
54 344 03 V{m -, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosít{s)

I. A szakképzés jogi h{ttere
A szakképzési tantervi aj{nl{s
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék
módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) korm{nyrendelet,
– az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm{nyrendelet,
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–

az 54 344 01 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapj{n készült.

II.

A szakképesítés alap-adatai
A szakképesítés azonosító sz{ma: 54 344 01
Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző
Szakmacsoport: 15. Közgazdas{g
[gazati besorol{s: XXIV. Közgazdas{g
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 2
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az órasz{m: 960-1440
Elméleti képzési idő ar{nya: 70%
Gyakorlati képzési idő ar{nya: 30%

III.

A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
vagy iskolai előképzettség hi{ny{ban
Bemeneti kompetenci{k: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: P{lyaalkalmass{gi követelmények: -
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IV.

A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
előír{sainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember
vehet részt.
Ezen túl az al{bbi tant{rgyak oktat{s{ra kiz{rólag az al{bbi végzettséggel
rendelkező szakember alkalmazható:
Tant{rgy
V{llalkoz{si alapismeretek
(elmélet)
Pénzügyi alapismeretek
(elmélet)
Sz{mviteli alapismeretek
(elmélet)
Ügyviteli alapismeretek
V{llalkoz{sgazd{lkod{si
ismeretek (elmélet)
Gépi könyvelés
Könyvvezetés és besz{moló
készítés (elmélet)
V{llalkoz{sfinanszíroz{si és
adóz{si ismeretek (elmélet)

Szakképesítés/Szakképzettség
Egyetemi
végzettséggel
rendelkező
közgazd{sz szakos tan{r
Egyetemi
végzettséggel
rendelkező
közgazd{sz szakos tan{r
Egyetemi
végzettséggel
rendelkező
közgazd{sz szakos tan{r
Egyetemi
végzettséggel
rendelkező
közgazd{sz szakos tan{r
Egyetemi
végzettséggel
rendelkező
közgazd{sz szakos tan{r
Egyetemi
végzettséggel
rendelkező
közgazd{sz szakos tan{r
Egyetemi
végzettséggel
rendelkező
közgazd{sz szakos tan{r
Egyetemi
végzettséggel
rendelkező
közgazd{sz szakos tan{r

T{rgyi feltételek

V.

A szakképesítés óraterve – nappali rendszerű oktat{sra
A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés m{sodik évfolyam{nak
(2/14.) szakmai tartalma, tant{rgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1
évfolyamos képzés érettségi ut{ni évfolyam{nak szakmai tartalm{val, tant{rgyi
rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési
évfolyam{nak (1/13.) {gazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tant{rgyi
rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó {gazati szakközépiskolai szakmai
tant{rgyainak tartalm{val, összes órasz{m{val.
Szakközépiskolai képzés összes elvi szakmai órasz{ma (két évfolyamos): 1260
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+1120 = 2380 óra (öt évfolyamos képzésben: 1108 óra a 9-12. évfolyamok
szorgalmi időszak{ban, 175 óra 9. és 10. évfolyam ny{ri gyakorlat{ban, 1120
óra érettségi ut{n, összesen 2403 óra).
(A kiz{rólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakközépiskola 912., és ezt követő 13. évfolyam{n megszervezett képzésben az azonos tant{rgyakra
meghat{rozott órasz{mok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak és a ny{ri
gyakorlat tanít{si heteinek eltérő sz{ma, és az órasz{mok oszthatós{ga miatt keletkezik!)
Ebből az szvk-ban előírt elmélet-gyakorlat ar{ny alapj{n
Az 1/13 és 2/14 évfolyamon összesen 2380 óra (elmélet 70, gyakorlat 30 %)
– elméleti órasz{m: 1666 (öt évfolyamos képzésben: 1682) óra
– gyakorlati órasz{m: 714 (öt évfolyamos képzésben: 721) óra
A szabad s{v (8-10%) nélkül a szakmai ór{k sz{ma: legal{bb 2142 (öt
évfolyamos képzésben: 2163), de legfeljebb 2190 (öt évfolyamos képzésben:
2211) a jelen tantervi aj{nl{s {ltal meghat{rozott tartalmú és tant{rgyi
struktúr{jú szakmai órasz{m.
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1. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma évfolyamonként
[gazati
szakképzés

[gazati szakképzés a közismereti oktat{ssal p{rhuzamosan

közismeret nélkül

Szakmai
követelménymodulok

Tant{rgyak

9.
heti
órasz{m
e

V{llalkoz{si alapismeretek
(elmélet)
Pénzügyi alapismeretek
(elmélet)
10145-12 Gazd{lkod{si
alaptevékenység ell{t{sa

gy

10.
heti
órasz{m
ögy

e

gy

11.
heti
órasz{m
ögy

e

ögy

1/13.
heti
órasz{m

e

e

gy

3

gy

5/13 és 2/14.
heti órasz{m
ögy

e

gy

3
3

3

Pénzügyi alapismeretek
(gyakorlat)

Sz{mviteli alapismeretek
(elmélet)
Ügyviteli alapismeretek
(elmélet)
Ügyviteli alapismeretek
(gyakorlat)
V{llalkoz{sfinanszíroz{si
és adóz{si ismeretek
10150-12
(elmélet)
V{llalkoz{sfinanszíroz{si
V{llalkoz{sfinanszíroz{si
és adóz{si feladatok
és adóz{si ismeretek
(gyakorlat)

gy

12.
heti
órasz{m

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.

2
1

1

3
1

2
3

1
1

7

2

70

2

105

3
4

4

7

2

6

2

10147-12 Gazd{lkod{si
feladatok ell{t{sa

10148-12 Könyvelés
sz{mítógépen

V{llalkoz{sgazd{lkod{si
ismeretek (elmélet)
V{llalkoz{sgazd{lkod{si
ismeretek (gyakorlat)

6
2

Gépi könyvelés (elmélet)

1

Gépi könyvelés (gyakorlat)

4

Könyvvezetés és besz{moló
10149-12 Könyvvezetés és
készítés (elmélet)
besz{moló készítés
Könyvvezetés és besz{moló
feladatai
készítés (gyakorlat)
összes óra

3

4

8
2

4

1

70

4

2

105

6

1

9

1

23

9

2
22

10

összes óra

5

6

7

10

32

32

szabad s{v, óra/hét

1

1

1

1

3

3
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A t{bl{zatban szereplő heti órasz{mok összessége a szakképzésről szóló 2011. évi
CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a nappali rendszerű oktat{sra
meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb
90%-{t lefedik.
Az időkeret fennmaradó részének szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai
programj{ban kell rendelkezni úgy, hogy az al{bbi heti órasz{mok teljesüljenek:
9. évfolyam: 6 óra, ebből szabads{v: 1 óra
10. évfolyam: 7 óra, ebből szabads{v: 1 óra
11. évfolyam: 8 óra, ebből szabads{v: 1 óra
12. évfolyam: 11 óra, ebből szabads{v: 1 óra
5/13. évfolyam: 35 óra, ebből szabads{v: 3 óra
1/13. évfolyam: 35 óra, ebből szabads{v: 3 óra
2/14. évfolyam: 35 óra, ebből szabads{v: 3 óra
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10145-12. Gazd{lkod{si alaptevékenység ell{t{sa

Szakmai
követelmény
-modul

2. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma évfolyamonként
[gazati
szakképzés
órasz{ma

[gazati szakképzés
órasz{ma
Tant{rgyak, témakörök
9.
e

gy

10.
ögy

e

gy

11.
ögy

e

gy

12.
ögy

e

1/13.
gy

e

gy

[gazati
Szakképesítésszakképzés
specifikus
összes
szakképzés
órasz{ma
órasz{ma
9-12.
5/13. és
évfolyam
2/14.

ögy

e

A két
évfolyamos
szakképzés
összes
órasz{ma

gy

V{llalkoz{si alapismeretek
(elmélet)

108

108

108

108

Gazd{lkod{si alapismeretek

65

65

65

65

Jogi alapismeretek

43

43

43

43

252

280

252

38

42

38

95

118

95

35

30

35

84

90

84

Pénzügyi alapismeretek
(elmélet)

108

Pénzügyi és banki alapismeretek

42

Pénzforgalmi ismeretek

66

108

64

26

Adóz{si alapismeretek

30

Kiemelt adónemek

52

26
38

Pénzügyi alapismeretek
(gyakorlat)

36

32

72

68

72

Pénzügyi sz{mít{sok

24

10

34

34

34

Adóz{si gyakorlat

12

22

38

34

38

Sz{mviteli alapismeretek
(elmélet)

108

108

108

108

A sz{mviteli törvény

8

8

8

8

A v{llalkoz{s vagyona

14

14

14

14

Analitikus és főkönyvi
elsz{mol{sok

86

86

86

86

9

Ügyviteli alapismeretek
(elmélet)

36

10150-12 V{llalkoz{sfinanszíroz{si és adóz{si feladatok

Által{nos statisztikai ismeretek
Adatfeldolgoz{si és levelezési
ismeretek
Ügyviteli alapismeretek
(gyakorlat)
Adatfeldolgoz{s és levelezés a
gyakorlatban
Által{nos statisztikai
sz{mít{sok
V{llalkoz{sfinanszíroz{si és
adóz{si ismeretek (elmélet)
Hosszú t{vú befektetési és
finanszíroz{si döntések
Rövid t{vú finanszíroz{si
döntések

36

36

72

72

72

26

36

26

36

10

36

46

36

36

70

72

105

108

283

108

36

70

40

60

68

206

68

32

45

40

77

40

128

144

128

224

368

64

64

64

12

76

76

90

14

Adónemek

54

56

54

64

120

Nyilv{ntart{sok vezetése

4

4

4

30

34

Bevall{sok készítése

6

6

6

42

48

V{llalkoz{sfinanszíroz{si és
adóz{si ismeretek
(gyakorlat)
Hosszú t{vú befektetési és
finanszíroz{si döntések
Rövid t{vú finanszíroz{si
döntések

72

64

136

12

12

24

14

14

28

Adónemek

24

22

46

Nyilv{ntart{sok vezetése

10

8

18

Bevall{sok készítése

12

8

20

10

10147-12 Gazd{lkod{si feladatok ell{t{sa
10148-12 Könyvelés
sz{mítógépen

Gépi könyvelés (elmélet)

32

32

Nyilv{ntartó programok

20

20

Statisztikai ismeretek

12

12

10149-12 Könyvvezetés és
besz{moló készítés
feladatai

V{llalkoz{sgazd{lkod{si
ismeretek (elmélet)
Gazd{lkod{s a v{llalati
erőforr{sokkal
A v{llalkoz{s személyi feltételei
V{llalkoz{sok vezetése,
szervezete és stratégi{ja
V{llalkoz{sgazd{lkod{si
ismeretek (gyakorlat)
Gazd{lkod{s a v{llalati
erőforr{sokkal

192

192

92

92

60

60

40

40
64

64

28

28

A v{llalkoz{s személyi feltételei

22

22

A v{llalkoz{sok vezetése,
szervezete és stratégi{ja

14

14

Gépi könyvelés (gyakorlat)

128

128

Könyvelés sz{mítógépen

100

100

Statisztikai sz{mít{sok

28

28

Könyvvezetés és besz{moló
készítés (elmélet)

96

144

96

Befektetett eszközök elsz{mol{sa

70

76

70

Forgóeszközök elsz{mol{sa

26

68

26

256

400
76

156

224

Költségek és értékesítések
elsz{mol{sa

40

40

Z{rlati munk{k

60

60

Könyvvezetés és besz{moló
készítés (gyakorlat)

72

11

64

136

Befektetett eszközök elsz{mol{sa

30

12

42

Forgóeszközök elsz{mol{sa

36

34

70

Költségek és értékesítések
elsz{mol{sa

6

8

14

Z{rlati munk{k

0

10

10

320

2176

Összesen

144

Elméleti órasz{mok/ar{nya

1532 (öt

Gyakorlati órasz{mok/ar{nya

36

70

144

72

105

216

36

-

288

32

828

324

-

évfolyamos képzésben:1496) / 70,4 (öt évfolyamos képzésben: 69,04) %
644 (öt évfolyamos képzésben: 671) / 29,6 (öt évfolyamos képzésben: 30,96) %

Jelmagyar{zat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

12

1143

704

A t{bl{zatban színes h{ttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az {gazati
közös tartalmakat jelölik.
A szakképzésről szóló módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének
megfelelően a t{bl{zatban a nappali rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves
kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-a feloszt{sra került.
Az időkeret fennmaradó része, melynek szakmai tartalm{ról a szakképző iskola
szakmai programj{ban kell rendelkezni:
9. évfolyam: szorgalmi időszak-36 óra; összefüggő szakmai gyakorlat-0 óra
10. évfolyam: szorgalmi időszak-36óra; összefüggő szakmai gyakorlat-0 óra
11. évfolyam: szorgalmi időszak-36 óra
12. évfolyam: szorgalmi időszak-32 óra
5/13. évfolyam: szorgalmi időszak-96 óra
1/13. évfolyam: szorgalmi időszak-108 óra
2/14. évfolyam: szorgalmi időszak-96 óra
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott
elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell teljesülnie.
A tant{rgyakra meghat{rozott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított
órasz{m pedig aj{nl{s.
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A
10145-12 azonosító sz{mú
GAZD[LKOD[SI ALAPTEVÉKENYSÉG
ELL[T[SA
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10145-12 azonosító sz{mú Gazd{lkod{si alaptevékenység ell{t{sa megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

[ltal{nos statisztikai
sz{mít{sok

Ügyviteli
alapismeretek
(gyakorlat)

Adatfeldolgoz{s és levelezés
a gyakorlatban

Adóz{si gyakorlat

Pénzügyi
alapismeretek
(gyakorlat)

Pénzügyi sz{mít{sok

Adatfeldolgoz{si és levelezési
ismeretek

[ltal{nos statisztikai
ismeretek

Ügyviteli
alapismeretek
(elmélet)
Analitikus és főkönyvi elsz{mol{sok

A v{llalkoz{s vagyona

A sz{mviteli törvény

Sz{mviteli
alapismeretek
(elmélet)

Kiemelt adónemek

Adóz{si alapismeretek

Pénzforgalmi ismeretek

Pénzügyi
alapismeretek
(elmélet)

Pénzügyi és banki
alapismeretek

Jogi alapismeretek

Gazd{lkod{si alapismeretek

10145-12 Gazd{lkod{si
alaptevékenység ell{t{sa

V{llalkoz{si
alapismeretek
(elmélet)

FELADATOK
Közreműködik
a
v{llalkoz{s beindít{s{hoz,
{talakít{s{hoz, megszűnéséhez szükséges adminisztratív teendők ell{t{s{ban
Ell{tja a marketingtevékenységhez
kapcsolódó
ügyintézői feladatokat
Kapcsolatot tart a vevőkkel, sz{llítókkal
Elkészíti a megrendeléseket
Közreműködik a szerződéskötéseknél
Kezeli a reklam{ciókat
Elvégzi a bejövő és
kimenő sz{ml{k egyeztetéseit a nyilv{ntart{sok
alapj{n
Közreműködik a pénzforgalmi sz{mla-nyit{s{n{l, ki{llítja a pénzforgalmi nyomtatv{nyokat, gondoskodik teljesítésükről, ki- és bevezeti a
pénzforgalmi
sz{ml{n
megjelenő
pénzügyi
teljesítéseket

x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
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Elj{r
a
bankgarancia,
fedezetigazol{s és akkreditív
nyit{s
ügyében,
követi a pénzforgalmi
sz{mlakivonatok
tartalm{t, azok egyenlegeit.
Vezeti a pénzforgalmi
sz{mla
feletti
rendelkezésre jogosultak nyílv{ntart{s{t
Figyelemmel
kíséri
a
v{lasztott
deviza{rfolyamokat
Közreműködik a banki
termékek
(kamat,
díj,
jutalékok
figyelembevételével) és a biztosít{si
termék
kiv{laszt{s{ban,
inform{lódik a pénzügyipiaci kondíciókról, nyílv{ntartja az értékpapírok
{rfolyamait, hozamait
Gondoskodik
a
készpénzforgalom lebonyolít{s{ról (pénznemenként),
kezeli
és
feltölti
a
bankk{rty{kat
Ki{llítja a bevételi- és
kiad{si
bizonylatokat,
vezeti a pénzt{rjelentést, a
pénzt{rnaplót és a szigorú
sz{mad{sú
nyomtatv{nyok analitik{j{t
Felszereli a banksz{mlakivonatot
(banksz{mlakivonat + a mozg{shoz
kapcsolódó bizonylatok).
Közreműködik a biztosít{si termék kiv{laszt{s{ban
Gondoskodik a készpénzforgalom lebonyolít{s{ról
(pénznemenként)
Kezeli
és
feltölti
a
bankk{rty{kat
Ki{llítja a bevételi- és
kiad{si bizonylatokat
Vezeti a pénzt{rjelentést, a
pénzt{rnaplót

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
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Inform{lódik a pénzügyipiaci kondíciókról
Megbíz{s{ból értékesített
vagy
v{s{rolt
kötvényekre, részvényekre és
egyéb
értékpapírokra
vonatkozó
nyilv{ntart{sokat vezeti
Adatokat
gyűjt
a
befektetési döntésekhez
Előkészíti az adónyilv{ntart{sokat az adóbevall{shoz
Vezeti
az
adóés
v{mnyilv{ntart{sokat
Nyilv{ntartja a bejövő és
kimenő
sz{ml{k
{fa
analitik{j{t
Közreműködik a helyi
adókkal
kapcsolatos
feladatok ell{t{s{ban
Bizonylati renddel kapcsolatos feladatokat l{t el
(bizonylatok
ki{llít{sa,
ellenőrzése, t{rol{sa, tov{bbít{sa, szigorú sz{mad{s al{ tartozó bizonylatokról
nyilv{ntart{s
vezetése, stb.)
Analitikus,
főkönyvi
könyvelésre
előkészít,
kontíroz
Közreműködik
-a banksz{ml{val kapcsolatos
gazdas{gi
események könyvelésében
-a vevőkkel kapcsolatos
gazdas{gi
események
elsz{mol{s{ban
-a sz{llítókkal kapcsolatos
gazdas{gi
események
elsz{mol{s{ban
-a
termelési
költség
elsz{mol{s{ban
-az értékesítéssel kapcsolatos
gazdas{gi
események könyvelésében
-a jövedelem elsz{mol{ssal kapcsolatos gazdas{gi
események könyvelésében

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Közreműködik a lelt{rak
felvételével,
dokument{l{s{val
kapcsolatos
feladatok ell{t{s{ban
Értelmezi a mérleget és az
eredmény kimutat{st
Adatokat, inform{ciókat
gyűjt, rögzít, v{logat,
oszt{lyoz, nyilv{ntart és
iktat
Betartja az adat- és titokvédelemmel kapcsolatos
jogszab{lyokat,
utasít{sokat
Hagyom{nyos és digit{lis
dokumentumokat rendszerez
Regisztr{lja és karbantartja
az
ügyfélkapcsolatait
Hivatalos levelezést folytat
hagyom{nyos
és
digit{lis form{ban
Hivatalos okm{nyokat tölt
ki
A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket
intéz
(közigazgat{si
szerveknél)
Rendszeres
és
eseti
jelentéseket készít
Az ügyiratok mozg{s{t
folyamatosan figyelemmel
kíséri
Adatb{zisokat
kezel,
iratkezelést végez
Hat{ridőre eleget tesz az
adatszolg{ltat{si kötelezettségnek
Haszn{lja
a
szövegszerkesztő, t{bl{zat- és
adatb{zis-kezelő
sz{mítógép programokat, a
beépített függvényeket
A termékhez, szolg{ltat{shoz kapcsolódó kísérőokm{nyokat
az
illetékesekhez eljuttatja

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
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x

Kezeli a sz{mítógépet és
tartozékait (adathordozók,
scanner, nyomtató stb.)
Szöveget, t{bl{zatot szerkeszt
Telefont,
faxot,
fénym{soló gépet kezel
Az elektronikus adatb{zisok biztons{gos mentési munk{latait ell{tja, az
anyagokat archiv{lja

x
x
x

x
SZAKMAI ISMERETEK

A gazdas{gi élet alapvető
területei
(szükségletek,
termelés, javak, munkamegoszt{s, gazd{lkod{s,
piac, kereslet, kín{lat)
A gazdas{gi élet szereplői
és kapcsolatai, az {llam
feladatai,
az
{llami
költségvetés legfontosabb
bevételeit és kiad{sait
A nemzetgazdas{g és
{gazati rendszere
A nemzetgazdas{g teljesítmény-kategóri{i és mérésük
A
v{llalat
helye
a
nemzetgazdas{gban
A v{llalkoz{s létesítése,
működése, megszűnése
Gazd{lkod{s és gazdas{goss{g (költség, kiad{s,
r{fordít{s, bevétel, fedezeti összeg, eredmény).
A
marketing
v{llalati
működése
Jogi alapismeretek, joghierarchia,
szab{lyzati
hierarchia
A polg{ri jog és t{rsas{gi
jog alapjai

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
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A szerződés fogalma,
érvényessége,
létrejötte,
megszűnése,
és
a
követelések elévülésének
feltételei. Az érvényes
szerződés alaki és tartalmi
követelményei.
Egyes
szerződéstípusok
(ad{svétel, csere, v{llalkoz{s, megbíz{s, bizom{ny, bérlet) ismerete
Szerződést
biztosító
mellékkötelezettségek
(bankgarancia, z{logjog,
kezesség, óvadék), engedményezés, kötelezettség{tv{llal{s
A szerződések alapvető
tartalmi
és
formai
követelményei, jellemző
szerződésfajt{k
Gazdas{gpolitika és a
pénzügypolitika
Jegybank és a monet{ris
szab{lyoz{s
Pénzügyi
intézményrendszer
Pénzügyi szolg{ltat{sok és
kiegészítő
pénzügyi
szolg{ltat{sok
Passzív
bankügyletek
(betétgyűjtés,
értékpapírok kibocs{t{sa, forr{sszerzés a jegybanktól és a
bankközi piacon) és az
aktív
bankügyletek
{hitelezés (biztosítékok),
v{ltólesz{mítol{s, lízing,
faktor{l{s, forfetíroz{s}
A pénz időértéke
A pénzforgalmi sz{ml{k
fajt{i
Fizetési megbíz{sok lebonyolít{sa, a fizetési művelet sor{n alkalmazható
fizetési módok
Pénzkezeléssel
kapcsolatos feladatok a gazd{lkodó szervezeteknél

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
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Nemzetközi
pénzügyi
rendszer és a nemzetközi
pénzforgalom
Valuta, deviza, {rfolyam
Értékpapírok
csoportosít{sa
Az értékpapírok jellemzői
(kötvény, részvény, közrakt{rjegy, v{ltó, {llampapírok,
banki
értékpapírok)

x
x

x

x

x

x

x

Biztosít{si szerződés

x

Biztosít{si {gazatok fajt{i
Likvidit{s, jövedelmezőség és hatékonys{g
Biztosít{si
szerepe,
biztosít{si {gazatok fajt{i
Pénzügyi döntések
Az {llamh{ztart{s rendszere
Adóz{si alapfogalmak
A személyi jövedelemadó
(összevontan adózó jövedelmek)
Az {ltal{nos forgalmi adó
Helyi adók fajt{i
A sz{mviteli törvény. A
besz{moló
és
könyvvezetési kötelezettség
A v{llalkoz{s vagyona. A
lelt{r és a mérleg
A
könyvelési
tételek
szerkesztése, a sz{mlakeret
Az analitikus nyilv{ntart{sok vezetése
A
t{rgyi
eszközökkel
kapcsolatos
alapesemények
–
beruh{z{s,
értékcsökkenés – elsz{mol{sa
Anyagv{s{rl{s és felhaszn{l{s elsz{mol{sa
A bérköltség és a bért
terhelő adók és j{rulékok
elsz{mol{sa

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
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Munkav{llalót
terhelő
levon{sok elsz{mol{sa és
a
bérek
kifizetése,
{tutal{sa
A
saj{t
termelésű
készletek
rakt{rba
vételével
kapcsolatos
elsz{mol{sok
Termékértékesítéssel
kapcsolatos elsz{mol{sok
A statisztika alapfogalmai
Az
inform{ciósűrítés
legjellemzőbb módszerei,
eszközei (statisztikai sorok, t{bl{k, viszonysz{mok, középértékek)
Érték-, {r-, volumenindex
Grafikus {br{zol{s
A levelezés (hagyom{nyos
és digit{lis) rendszerezésének,
iktat{s{nak
menete, szab{lyai
A
vevő-,
ügyfélkapcsolatok regisztr{l{s{nak,
nyilv{ntart{s{nak
és
kezelésének elj{r{si szab{lyai
A
hivatalos
levelek
elkészítésének
(hagyom{nyos
és
digit{lis)
szab{lyai,
jellegzetes
form{i
A hivatalos okm{nyok
kezelésének és felhaszn{l{s{nak szab{lyai
Az adatb{zis-kezelés, az
iratkezelés, az időszakos
jelentések elkészítésének
szab{lyai
A
termékek
és
szolg{ltat{sok
kísérő
okm{nyainak
szerepe,
kezelése, jellemző típusai
A
sz{mítógép
billentyűzetének
szakszerű
haszn{lata

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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A
sz{mítógép
és
tartozékainak
(adathordozók,
scanner,
nyomtató stb.) kezelése
A t{bl{zatok készítésének
tartalmi
és
formai
követelményei
Az elektronikus ügyintézés,
levelezés,
az
internet és az intranet
haszn{lata
Elektronikus adatb{zisok
biztons{gi
mentésének,
archiv{l{s{nak módjai

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott
és
hallott
szakmai szöveg megértése
Szakmai kommunik{ció
Jogforr{sok
megfelelő
alkalmaz{sa
Szövegszerkesztés, t{bl{zat és adatb{zis-kezelés

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Precizit{s (pontoss{g)

x

Megbízhatós{g

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Felelősségtudat

x

x
x

x
x

x
x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Motiv{lhatós{g
Kapcsolatteremtő készség
Meggyőzőkészség
Konfliktusmegoldó
készség
Inform{ciógyűjtés
[ttekintő és rendszerező
képesség
Problémamegold{s,
hibaelh{rít{s
Gyakorlatias
feladatértelmezés

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

MÓDSZERKOMPETENCI[K
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

1. V{llalkoz{si alapismeretek tant{rgy (elmélet)

108 óra/108 óra*

*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett képzés

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók megismerjék és értsék a gazdas{gi alapfogalmak, kifejezések tartalm{t.
Segítse a tanulók gazdas{gi gondolkod{smódj{nak alakul{s{t. Segítsen eligazodni a
médi{ból r{juk ömlő inform{ciók között. Ismereteik felhaszn{l{s{val későbbiekben
tudj{k saj{t ügyeiket ön{llóan intézni.
Ismerjék fel, hogy az indokolatlan túlfogyaszt{s környezeti k{rokat okoz.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
1.1. Témakörök és elemeik
Gazd{lkod{si alapismeretek

65 óra/65 óra

A gazdas{gi élet alapvető területei: szükségletek, termelés, javak csoportosít{sa
A szükségletek hierarchi{ja, fejlődési törvényszerűségei, mesterségesen kialakított
szükségletek
Munkamegoszt{s, gazd{lkod{s, piac, kereslet, kín{lat
A gazdas{gi élet szereplői és kapcsolatai
Az {llam feladatai, gazdas{gi szerepe
Az {llami költségvetés legfontosabb bevételei és kiad{sai
A nemzetgazdas{g és {gazati rendszere
A nemzetgazdas{g teljesítmény-kategóri{i és mérésük
A v{llalat helye a nemzetgazdas{gban, v{llalkoz{sok csoportosít{sa
A v{llalkoz{s létesítése, működése, megszűnése
A v{llalkoz{sok alapít{s{val és megszüntetésével kapcsolatos adatszolg{ltat{sikötelezettség
Okm{nyirod{k és cégbírós{g feladatai
Gazd{lkod{s és gazdas{goss{g (költség, kiad{s, r{fordít{s, bevétel, fedezeti összeg,
eredmény)
A marketing v{llalati működése, a marketing fogalma, főbb tényezői
Marketing szerepe a v{llalkoz{sok életében
Piackutat{s, marketing-mix
Jogi alapismeretek

43 óra/43 óra

A jog fogalma és saj{toss{gai
A jogalkot{s és a jogforr{sok, joghierarchia, szab{lyzati hierarchia
Jogérvényesülés, jogviszony
24

Jogalkalmaz{s, jogrendszer
Polg{ri jog és t{rsas{gi jog alapjai
A tulajdonjog tartalma, védelme, megszerzése
A szerződés fogalma, érvényessége, létrejötte, megszűnése, és a követelésekelévülésének feltételei
Az érvényes szerződés alaki és tartalmi követelményei
Egyes szerződéstípusok (ad{svétel, csere, v{llalkoz{s, megbíz{s, bizom{ny, bérlet)
főbb tartalmi elemei, összehasonlít{suk
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek (bankgarancia, z{logjog, kezesség,
óvadék)
Engedményezés, kötelezettség {tv{llal{s
A k{rtérítési jog főbb szab{lyai, a felelősség módja, a k{rtérítés mértéke
Jogalap nélküli gazdagod{s
1.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelés
1.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
1.4. A tant{rgy értékelésének módja
1.5. A tov{bbhalad{s feltételei
2. Pénzügyi alapismeretek (elmélet)
252 óra/280 óra
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Pénzügyi alapismeretek I. elmélet tant{rgy oktat{s{nak célja a tanuló ismerje meg
a pénzügyi alapfogalmakat. Legyen tiszt{ban a mai magyar bankrendszerrel. Ismerje
meg a pénzügypiaci megtakarít{si termékeket. Értse a hitelezési elj{r{sokat. Ismerje
meg a fizetési módokat. Legyen tiszt{ban a valuta és deviza különbségével.
Elősegítse a tanulók v{llalkoz{s és a mag{nszféra területéhez kapcsolódó adóz{si
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges alapismeretek elméleti elsaj{tít{s{t.
Meg tudja különböztetni az egyes adónemeket. Képes legyen az egyes adókhoz
szükséges nyilv{ntart{sok elkészítésére.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
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2.1. Témakörök és elemeik
Pénzügyi és banki alapismeretek

38 óra/42 óra

A pénz fogalma, a pénz funkciói
Gazdas{gpolitika és pénzügypolitika fogalma, a pénzügypolitika eszközei
Jegybank és a monet{ris szab{lyoz{s
Pénzügyi intézményrendszer, a mai magyar bankrendszer
Pénzügyi szolg{ltat{sok és kiegészítő szolg{ltat{sok
Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocs{jt{sa, forr{sszerzés a
jegybanktól és a bankközi piacokon)
Aktív bankügyletek {hitelezés (biztosítékok), v{ltólesz{mítol{s, lízing, faktor{l{s,
forfetíroz{s}
A pénz időértéke: jelenérték, jövőérték sz{mít{sa
Kamatok sz{mít{sa, lesz{mítol{si kamatl{b
Likvidit{s, jövedelmezőség és hatékonys{g és mutatóik
Likvidit{si mutatók
Pénzforgalmi ismeretek

95 óra/118 óra

A pénzforgalom {ltal{nos szab{lyai (banksz{mlaszerződés, banksz{ml{k fajt{i,
banksz{ml{k feletti rendelkezési jog, banksz{mla kivonat)
Fizetési megbíz{sok lebonyolít{sa, a fizetési művelet sor{n alkalmazható fizetési
módok
Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a gazd{lkodó szervezeteknél
H{zipénzt{r működése, pénzkezelési szab{lyzat, bizonylatai: bevételi és kiad{si
bizonylatok, pénzt{rjelentés
Nemzetközi pénzügyi rendszer és a nemzetközi pénzforgalom
Valuta, deviza, {rfolyam
Értékpapírok csoportosít{sa
Az értékpapírok jellemzői (kötvény, részvény, közrakt{rjegy, v{ltó, {llampapírok,
banki értékpapírok)
Biztosít{si szerződés
Biztosít{si {gazatok fajt{i
Adóz{si alapismeretek

35 óra/30 óra

Az {llamh{ztart{s rendszere
A gazd{lkod{si tevékenység alapelvei
A központi költségvetés mérlegének bevételi és kiad{si struktúr{ja
26

A helyi önkorm{nyzatok, a t{rsadalombiztosít{si alap és az elkülönített pénzalapok
költségvetése
Az {llamh{ztart{s alrendszerei
Adójogi alapfogalmak (adó fogalma, főbb adófajt{k)
Adóalanyok, adó jogszab{lyok hat{lya
Adóhatós{gok
Kiemelt adónemek
84 óra/90 óra
Személyi jövedelemadó fogalma, alanyai, hat{lya
Összevont adóalapba tartozó jövedelmek
Nem ön{lló tevékenységből sz{rmazó jövedelmek
Ön{lló tevékenységből sz{rmazó jövedelem
Egyéb jogcímen kapott jövedelem
Elkülönítetten adózó jövedelmek
Adókedvezmény
Adó alapja, adókulcs, fizetendő adó
[ltal{nos forgalmi adó fogalma, alanyai, hat{lya
[ltal{nos forgalmi adó jellemzői
Adó alapja, mértéke
Adónyilv{ntart{sok
Helyi adófajt{k (fogalma, típusa, adók alanyai és a helyi adók hat{lya)
2.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelés
2.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
2.4. A tant{rgy értékelésének módja
2.5. A tov{bbhalad{s feltételei
3. Pénzügyi alapismeretek (gyakorlat)

72 óra/68 óra

*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett képzés

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Pénzügyi és banki alapismeretek a gyakorlatban tant{rgy tanít{s{nak a célja, hogy a
tanuló értelmezni tudja a pénz időértékét. Tudjon kamatot sz{molni. Ismerje a h{zi
pénzt{r működését. Képes legyen a befektetési és a biztosít{si döntések
előkészítésénél segédkezni. Megismerje az adóbevall{si nyomtatv{nyokat.
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Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
3.1. Témakörök és elemeik
Pénzügyi sz{mít{sok

34 óra/34 óra

A pénz időértéke: jelen és jövőérték sz{mít{s
Kamatsz{mít{sok (betéti kamatok, v{ltólesz{mítol{s)
H{zipénzt{r kezelése, bizonylatok ki{llít{sa, pénzt{rnapló vezetése összesítése, z{r{s
Valutapénzt{r kezelése, bizonylatok ki{llít{sa, összesítés, z{r{s
Pénzt{rnapló vezetése
Deviza{rfolyamok napi megfigyelése
Adatok gyűjtése a befektetési döntésekhez, adatok összehasonlító elemzése
Adatokat gyűjt a biztosít{si termékekről, összehasonlító elemzés
Jövedelmezőségi és hatékonys{gi mutatókat sz{mol, összehasonlít
Likvidit{si mutatók sz{mít{sa, elemzése
Adóz{si gyakorlat

38 óra/34óra

Központi költségvetés bevételi és kiad{si oldal{nak struktúr{ja, egyenlege
Adóhatós{g
Elektronikus adóbevall{sok {ltal{nos feltételei, nyomtatv{nyok keresése, letöltése
Bejövő és kimenő sz{ml{k nyilv{ntart{sainak vezetése ({fa analitika)
Teljesítés d{tuma, fizetés d{tuma, sz{mla ki{llít{s d{tuma, {fa szerinti teljesítés
Az iskola székhelye szerinti település {ltal kivetett helyi adókról t{jékozód{s,
adatgyűjtés
Személyi jövedelemadó sz{mít{sa
Jövedelmek sz{mba vétele
Összevont adóalapba tartozó jövedelmek sz{mít{s
Nem ön{lló tevékenységből sz{rmazó jövedelmek sz{mít{sa
Ön{lló tevékenységből sz{rmazó jövedelem
Egyéb jogcímen kapott jövedelem
A dolgozóknak fizetett jövedelmek nyilv{ntart{sa egy v{llalkoz{sn{l
[ltal{nos forgalmi adó bevall{s{hoz szükséges nyilv{ntart{sok vezetése egy
kisv{llalkoz{sn{l
[fa bevall{s készítése
3.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
3.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n
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alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
3.4. A tant{rgy értékelésének módja
3.5. A tov{bbhalad{s feltételei
4. Sz{mviteli alapismeretek (elmélet)

108 óra/108 óra

*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett képzés

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Ismerje meg és tudja a sz{mviteli törvény alapvető előír{sait, a bizonylatok szab{lyos
kezelésének a fontoss{g{t. Tudja a v{llalti vagyon részeit, a kiemelt gazdas{gi
események könyvelési tételeit. Képes legyen a könyvviteli sz{ml{k adatainak
elemzésére.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
4.1. Témakörök és elemeik
A sz{mviteli törvény

8 óra/8 óra

A sz{mviteli törvény alanyai, hat{lya
A sz{mviteli törvény fő előír{sai
Besz{mol{si és könyvvezetési kötelezettség
Könyvvitel fogalma, fajt{i, feladatai
Nyilv{noss{gra hozatal és közzétételi kötelezettség, könyvvizsg{lat
Sz{mviteli bizonylatok fogalma, fajt{i, kitöltési előír{sok, megőrzési kötelezettség
Bizonylati elv, bizonylati fegyelem
A v{llalkoz{s vagyona

14 óra/14 óra

A vagyon fogalma, részei
Az eszközök és forr{sok fogalma, részei, egyes vagyonelemek rövid tartalma a
sz{mviteli törvény szerint
A vagyonelemek sz{mbavétele, lelt{r készítése
A lelt{r fogalma, fajt{i, felépítése
A könyvviteli mérleg fogalma, fajt{i
Az egyszerűsített éves besz{moló mérlegének felépítése, mérlegegyezőség elve
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Analitikus és főkönyvi elsz{mol{sok

86 óra/86 óra

Gazdas{gi esemény fogalma, fajt{i, hat{sa a mérlegre
Könyvelési tétel szerkesztése
A könyvviteli sz{mla fogalma, alapvető típusai, tartalma
A költségek fogalma, csoportjai, sz{ml{i
A sz{mlakeret fogalma, felépítése, főbb összefüggései
Analitikus és főkönyvi nyilv{ntart{sok fogalma, összefüggéseik
Analitikus nyilv{ntart{sok vezetése
Idősoros és sz{mlasoros könyvelés
A t{rgyi eszközök fogalma, fajt{i, nyilv{ntart{sukra szolg{ló sz{ml{k
A t{rgyi eszközökkel kapcsolatos alapesemények, beruh{z{s elsz{mol{sa
Értékcsökkenés, értékcsökkenési leír{s sz{mít{sa, könyvviteli elsz{mol{sa
Anyagv{s{rl{s és felhaszn{l{s elsz{mol{sa
Anyagok nyilv{ntart{s{nak lehetőségei
A bérköltség és a bért terhelő adók és j{rulékok elsz{mol{sa
Munkav{llalót terhelő levon{sok elsz{mol{sa és a bérek kifizetése, {tutal{sa
A saj{t termelésű készletek rakt{rba vételével kapcsolatos elsz{mol{sok
Termékértékesítéssel kapcsolatos elsz{mol{sok
4.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
4.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
4.4. A tant{rgy értékelésének módja
4.5. A tov{bbhalad{s feltételei
5. Ügyviteli alapismeretek (elmélet)

72 óra/72 óra

*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett képzés

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók t{jékozódni tudjanak az irodai környezetben, el tudj{k l{tni a gazd{lkodó
szervezeteknél előforduló egyszerű ügyviteli munk{kat. A tanulók képet kapjanak az
irodai munk{ról. Felkeltse érdeklődésüket a p{lya ir{nt. Tudjanak statisztikai
t{bl{kat szerkeszteni, egyszerű statisztikai mutatókat sz{molni. Magabiztosan
kezeljék az irodai berendezéseket.
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Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
5.1. Témakörök és elemeik
[ltal{nos statisztikai ismeretek
36 óra/26 óra
A statisztika fogalma, {gai
Az inform{ciósűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei (statisztikai sorok, t{bl{k)
A viszonysz{mok fogalma, fajt{i, viszonysz{mok közötti összefüggések
A középértékek fogalma fajt{i (helyzeti és sz{mított középértékek)
Érték-, {r-, volumenindex
Grafikus {br{zol{s
Adatfeldolgoz{si és levelezési ismeretek

36 óra/46 óra

A levelezés (hagyom{nyos és digit{lis) rendszerezésének, iktat{s{nak menete,
szab{lyai
A vevő-, ügyfélkapcsolatok regisztr{l{s{nak, nyilv{ntart{s{nak és kezelésének
elj{r{si szab{lyai
A hivatalos levelek elkészítésének (hagyom{nyos és digit{lis) szab{lyai, jellegzetes
form{i
A hivatalos okm{nyok kezelésének és felhaszn{l{s{nak szab{lyai
Az adatb{zis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének szab{lyai
A termékek és szolg{ltat{sok kísérő okm{nyainak szerepe, kezelése, jellemző típusai
5.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
5.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
5.4. A tant{rgy értékelésének módja
5.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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6. Ügyviteli alapismeretek (gyakorlat)

108 óra/108 óra+175 ÖGY

*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett képzés

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók el tudj{k l{tni a gazd{lkodó szervezeteknél előforduló egyszerű ügyviteli
munk{kat. A tanulók képet kapjanak az irodai munk{ról. Felkeltse érdeklődésüket a
p{lya ir{nt. Tudjanak statisztikai t{bl{kat szerkeszteni, viszonysz{mokat, {tlagokat,
indexeket sz{molni. Magabiztosan kezeljék az irodai berendezéseket.
6.1. Témakörök és elemeik
Adatfeldolgoz{s és levelezés a gyakorlatban

68 óra/76 óra +130 ÖGY

A sz{mítógép és tartozékainak (adathordozók, scanner, nyomtató stb.) kezelése
A t{bl{zatok készítésének tartalmi és formai követelményei
Feladatok alapj{n t{bl{zatok készítése
Az elektronikus ügyintézés, levelezés (ÖGY)
Az internet és az intranet haszn{lata
A levélír{s formai, tartalmai elemei, iktat{sok menete, szab{lyai
A hivatalos levelek elkészítésének (hagyom{nyos és digit{lis) szab{lyai, jellegzetes
form{i
Hivatalos ügyek intézése közigazgat{si szerveknél (ÖGY)
A hivatalos okm{nyok kezelésének és felhaszn{l{s{nak szab{lyai
Az adatb{zis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítése a
gyakorlatban (ÖGY)
A vevő-, ügyfélkapcsolatok regisztr{l{sa, nyilv{ntart{suk és kezelésük elj{r{si
szab{lyai, gyakorlati alkalmaz{s (ÖGY)
Elektronikus adatb{zisok biztons{gi mentésének, archiv{l{s{nak módjai
[ltal{nos statisztikai sz{mít{sok

40 óra/32 óra+45 ÖGY

Az inform{ciósűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei a gyakorlatban
Statisztikai sorok, t{bl{k készítése sz{mítógéppel
A viszonysz{mok sz{mít{sa, viszonysz{mok közötti összefüggések, elemzés
készítése
A középértékek fogalma fajt{i (helyzeti és sz{mított középértékek)
Középértékek sz{mít{sa, elemzés
Érték-, {r-, volumenindexek sz{mít{sa sz{mítógép segítségével
Grafikus {br{zol{s, {br{k készítése sz{mítógépen, elemzés
Egy szervezet gazdas{gi adatainak elemzése a tanult statisztikai módszerekkel
(ÖGY)
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6.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
6.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
6.4. A tant{rgy értékelésének módja
6.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10150-12 azonosító sz{mú
V[LLALKOZ[SFINANSZÍROZ[SI ÉS
ADÓZ[SI FELADATOK
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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FELADATOK
A teljesítések alapj{n elkészíti, nyilv{ntartja és
tov{bbítja a sz{ml{kat, nyilv{ntartja és egyezteti
a vevők analitik{j{t (követelések, teljesítések,
késedelmi kamat)
Figyelemmel kíséri a fizetési hat{ridőket,
elkészíti és elküldi a fizetési felszólít{sokat,
kisz{molja a késedelmi kamatokat, intézi a
reklam{ciókat
Teljesítést igazoltat és ellenőrzi (alaki és tartalmi
szempontból) a sz{ml{kat, a hib{s sz{ml{kat
egyezteti a partnerekkel, intézi a reklam{ciót.
Vezeti és egyezteti a sz{llítói analitik{t
(kötelezettségek, teljesítések)
Részt
vesz
a
p{ly{zatok
készítésében,
nyilv{ntart{s{ban, elsz{mol{s{ban. Vezeti a
beruh{z{si nyilv{ntart{sokat, adatokat szolg{ltat
a beruh{z{sok gazdas{goss{gi sz{mít{s{hoz
A forgóeszköz-szükséglet meg{llapít{s{hoz
sz{mít{sokat végez.
Közreműködik az éves st{tusz és az éves
pénzforgalmi terv össze{llít{s{ban
Közreműködik
a
v{llalkoz{s
pénzügyi
elemzésénél alkalmazott legfontosabb pénzügyi
mutatók kisz{mít{s{n{l
Közreműködik a pótlólagos forr{sszükséglet
meghat{roz{s{ban,
adatokat
szolg{ltat
a
hitelkérelem össze{llít{s{hoz
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Gondoskodik a törlesztőrészletek kifizetéséről,
figyeli a hitelkamatot és a hitelkeretet
Figyelemmel kíséri a z{logjogok törlését
Ell{tja
a
v{ltóműveletekkel
kapcsolatos
teendőket

x
x
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x

x
x

x

Bevall{sok készítése

Nyilv{ntart{sok vezetése

Adónemek

Rövid t{vú finanszíroz{si
döntések

Hosszú t{vú befektetési és
finanszíroz{si döntések

Bevall{sok készítése

Nyilv{ntart{sok vezetése

Adónemek

V{llalkoz{sfinanszíroz{si és
adóz{si ismeretek
(gyakorlat)

Rövid t{vú finanszíroz{si
döntések

10150-12 V{llalkoz{sfinanszíroz{si és adóz{si
feladatok

V{llalkoz{sfinanszíroz{si és
adóz{si ismeretek (elmélet)
Hosszú t{vú befektetési és
finanszíroz{si döntések

A 10150-12 azonosító sz{mú V{llalkoz{sfinanszíroz{si és adóz{si feladatok
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

Vezeti az {ltal{nos forgalmi adóval kapcsolatos
elsz{mol{sokat
Közreműködik a személyi jövedelemadó
elsz{mol{s{val
összefüggő
nyilv{ntart{si
kötelezettség teljesítésében, elvégzi a személyi
jövedelemadóval kapcsolatos elsz{mol{sokat
Elvégzi a bért terhelő adókkal és j{rulékokkal
kapcsolatos elsz{mol{sokat, meg{llapítja az adóés j{rulékfizetési kötelezettséget, kapcsolatot tart
az egészségügyi- és nyugdíjpénzt{rakkal
Közreműködik a v{llalkoz{sok jövedelemtípusú
adóinak meg{llapít{s{n{l (pl. v{llalkozói
személyi
jövedelemadó,
egyszerűsített
v{llalkozói adó, t{rsas{gi adó)
Nyilv{ntartja a helyi adókat és az egyéb fizetési
kötelezettségeket (pl. szakképzési hozz{j{rul{s,
környezetvédelemmel kapcsolatos díjak)
Adónapt{rt vezet és figyelemmel kíséri azt, adóés j{rulékbevall{sokat készít, adó- és j{rulékfolyósz{ml{t
egyeztet,
kezel,
valamint
kezdeményezi az adók pénzügyi rendezését
Közreműködik az ellenőrzésre jogosult szervek
részére történő adatszolg{ltat{sban
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SZAKMAI ISMERETEK
Befektetési és finanszíroz{si döntések
Beruh{z{si döntések gazdas{goss{gi sz{mít{sai
(statikus, dinamikus sz{mít{sok)
A beruh{z{sok finanszíroz{si forr{sai
Befektetés a forgóeszközökbe
Forgóeszköz finanszíroz{s
Pénzügyi tervezés (st{tusz, forgalmi szemléletű
terv)
Pénzügyi elemzések legfontosabb mutatói
Az
adóz{s
rendje
(adóhatós{gok,
adókötelezettség,
ellenőrzés,
jogkövetkezmények)
Személyi jövedelemadóz{s, az egyéni v{llalkozó
adóz{si form{i, t{rsas{gok jövedelemadóz{sa a
hat{lyos jogszab{lyok szerint.
[ltal{nos forgalmi adó (adófizetési kötelezettség
keletkezése,
adómentesség,
előzetesen
felsz{mított adó, és megoszt{sa)
Helyi önkorm{nyzat {ltal kivetett adók
Bért terhelő adó- és j{rulékfizetési kötelezettség
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése
Kész szoftverek haszn{lata
Jogszab{ly-alkalmaz{s készsége
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Adóbevall{sok-,
elektronikus
adój{rulékbevall{sok készítésének gyakorlata
Adónapt{r-kezelés készsége
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SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Ön{llós{g
Felelősségtudat
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Megbízhatós{g
T[RSAS KOMPETENCI[K
Kapcsolatteremtő készség
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Visszacsatol{si készség
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MÓDSZERKOMPETENCI[K
Rendszerező képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Inform{ciógyűjtés
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7. V{llalkoz{sfinanszíroz{si és adóz{si ismeretek (elmélet)

368 óra/352 óra

*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett képzés

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Tudja, értse a finanszíroz{si és befektetési döntések tartalm{t, lényegét. Legyen
tiszt{ban a forgóeszköz-gazd{lkod{s hatékonys{g{nak fontoss{g{val. Segédkezzen a
beruh{z{s-gazdas{goss{gi sz{mít{sok elvégzésében.
Segítse a tanulók v{llalkoz{s és a mag{nszféra területéhez kapcsolódó adóz{si
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ismeretek elméleti elsaj{tít{s{t. Képessé
tegye a tanulókat az adóz{si alapelvek alaptörvényben, elj{r{si és alanyi
jogszab{lyokban lévő jogok és kötelezettségek megismerésére, a képzés szintjének
megfelelő alkalmaz{s{ra, az alkalmaz{sban való közreműködésben valamint a
v{ltozó piaci, gazdas{gi helyzetben való eligazod{sban. Segítse a v{llalkoz{si
döntések meghozatal{t, komplex részévé v{ljon a tanulók gondolkod{s{nak.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
7.1. Témakörök és elemeik
Hosszú t{vú befektetési és finanszíroz{si döntések
Befektetési és finanszíroz{si döntések, fogalma, jellemzői csoportjai
Finanszíroz{si stratégi{k
Finanszíroz{si alapelvek
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76 óra/76 óra

A döntést befoly{soló tényezők
Beruh{z{si döntések gazdas{goss{gi sz{mít{sai (statikus, dinamikus sz{mít{sok)
Tőke{ttételi, szerkezeti mutatók
Befektetés a forgóeszközökbe
Rövid t{vú finanszíroz{si döntések

90 óra/76 óra

Forgóeszköz finanszíroz{s
Forgóeszköz szükséglet meg{llapít{sa
Pénzügyi tervezés (st{tusz, forgalmi szemléletű terv)
Forgóeszköz gazd{lkod{s hatékonys{gi mutatói
Forgóeszköz igényességi mutatók
Pénzügyi elemzések legfontosabb mutatói (hatékonys{gi és jövedelmezőségi
mutatók)
Adónemek

120 óra/118 óra

Adóz{s rendje
Közigazgat{si elj{r{si szab{lyok
Személyi jövedelemadó kiemelten az egyéni v{llalkozó
T{rsas{gi és osztalékadó
Egyszerűsített v{llalkozói adó (Eva)
[ltal{nos forgalmi adó (adófizetési kötelezettség keletkezése, adómentesség)
Előzetesen felsz{mított {ltal{nos forgalmi adó és megoszt{sa
Regisztr{ciós adó
V{m
Illeték
Szakképzési hozz{j{rul{s
Rehabilit{ciós j{rulék
T{rsadalombiztosít{s (szoci{lis hozz{j{rul{si adó, j{rulékkötelezettségek, szoci{lis
ell{t{sok, nyugdíjszolg{ltat{sok)
Környezetvédelmi termékdíj
Gépj{rműadó
Helyi önkorm{nyzat {ltal kivetett adók
Nyilv{ntart{sok vezetése

34 óra/34 óra

Analitikus nyilv{ntart{sok (a v{llalkoz{s adóz{s{hoz és a
kapcsolódó személyi nyilv{ntart{sok)
Bejövő és kimenő sz{ml{k {fa nyilv{ntart{sai
Bérügyviteli nyilv{ntart{sok
Főkönyvi nyilv{ntart{sok
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mag{nszemélyekhez

Bevall{sok készítése

48 óra/48 óra

Alapadatok és alapbizonylatok
Adóz{si hat{ridők adónemenként
Bevall{sok: hat{ridők
Bevall{s nyomtatv{nyai
Adófolyósz{mla vezetés, egyeztetés
7.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
7.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
7.4. A tant{rgy értékelésének módja
7.5. A tov{bbhalad{s feltételei

8. V{llalkoz{sfinanszíroz{si és adóz{si ismeretek (gyakorlat)

136 óra/64 óra

*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett képzés

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az elméletben megtanult ismeretek gyakorlati alkalmaz{sa. A tanulók képesek
legyenek a gyakorlatban felmerülő feladatok tényleges elvégzésére.
Segítse a tanulókat a v{ltozó piaci, gazdas{gi helyzetben való eligazod{sban,
alkalmazkod{sban.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
8.1. Témakörök és elemeik
Hosszú t{vú befektetési és finanszíroz{si döntések

24 óra/12 óra

Finanszíroz{si stratégi{k,
A döntést befoly{soló tényezők
Beruh{z{si döntések gazdas{goss{gi sz{mít{sai (statikus, dinamikus sz{mít{sok)
Tőke{ttételi, szerkezeti mutatók
Befektetés a forgóeszközökbe
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Rövid t{vú finanszíroz{si döntések

28 óra/14 óra

Forgóeszköz szükséglet meg{llapít{sa
Pénzügyi terv készítése (st{tusz, forgalmi szemléletű terv készítése)
Forgóeszköz gazd{lkod{s hatékonys{gi mutatóinak sz{mít{sa
Forgóeszköz igényességi mutatók sz{mít{sa
Pénzügyi elemzések legfontosabb mutatóinak sz{mít{sa (hatékonys{gi
jövedelmezőségi mutatók sz{mít{sa)
Adónemek

és

46 óra/22 óra

Személyi jövedelemadóval kapcsolatos sz{mít{sok
T{rsas{gi és osztalékadó sz{mít{sa
Egyszerűsített v{llalkozói adó (Eva) sz{mít{sa
[ltal{nos forgalmi adó sz{mít{sa (befizetendő összeg)
Előzetesen felsz{mított {ltal{nos forgalmi adó és megoszt{sa
Regisztr{ciós adó
V{m
Illeték
Szakképzési hozz{j{rul{s sz{mít{sa
Rehabilit{ciós j{rulék
T{rsadalombiztosít{s (szoci{lis hozz{j{rul{si adó, j{rulékkötelezettségek, szoci{lis
ell{t{sok, nyugdíjszolg{ltat{sok) sz{mít{sa
Környezetvédelmi termékdíj
Gépj{rműadó
Helyi önkorm{nyzat {ltal kivetett adók sz{mít{s
Nyilv{ntart{sok vezetése

18 óra/8 óra

Az adóz{ssal kapcsolatos kötelezettségek gyakorlati alkalmaz{sa:
Analitikus nyilv{ntart{sok, a v{llalkoz{s adóz{s{hoz kapcsolódó részletező
nyilv{ntart{sok készítése
Bejövő és kimenő sz{ml{k nyilv{ntart{sa
Mag{nszemélyekhez kapcsolódó személyi nyilv{ntart{sok készítése
Főkönyvi nyilv{ntart{sok
Bevall{sok készítése

20 óra/8 óra

Az elektronikus adóz{shoz (Abev, Anyk) kapcsolódóan:
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Alapadatok és alapbizonylatok kitöltése
Adóz{si hat{ridők adónemenkénti nyilv{ntart{sa
Bevall{si nyomtatv{nyok kitöltése, kitöltésének ellenőrzése
Adófolyósz{mla vezetés, egyeztetés
8.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
8.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
8.4. A tant{rgy értékelésének módja
8.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10147-12 azonosító sz{mú
GAZD[LKOD[SI FELADATOK
ELL[T[SA
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10147-12 azonosító sz{mú Gazd{lkod{si feladatok ell{t{sa megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

A v{llalkoz{sok
vezetése, szervezete,
és stratégi{ja

A v{llalkoz{s
személyi feltételei

V{llalkoz{sgazd{lkod{si
ismeretek. (gyakorlat)
Gazd{lkod{s a v{llalti
erőforr{sokkal

V{llalkoz{s vezetése,
szervezete és
stratégi{ja

A v{llalkoz{s
személyi feltételei

10147- 12 Gazd{lkod{si feladatok ell{t{sa

Gazd{lkod{s a v{llalti
erőforr{sokkal

V{llalkoz{sgazd{lkod{si
ismeretek (elmélet)

FELADATOK
Ell{tja
az
eszközgazd{lkod{ssal
kapcsolatos feladatokat
Ell{tja a bér- és létsz{mgazd{lkod{ssal
kapcsolatos feladatokat
Részt vesz a v{llalkoz{si tevékenység
gazdas{goss{g{nak, a termelési tényezők
hatékony felhaszn{l{s{nak vizsg{lat{ban

x

x
x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A befektetett eszközökkel való gazd{lkod{s
Készletgazd{lkod{s, a logisztikai rendszer
A munkaerő, mint emberi erőforr{s
Bérpolitika, bérrendszerek
Gazd{lkod{s és gazdas{goss{g
A v{llalkoz{s vezetése és szervezete
A v{llalkoz{s stratégi{ja
A v{llalkoz{s v{ls{ga

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai kommunik{ció
Jogforr{sok megfelelő alkalmaz{sa
Hallott szakmai szöveg megértése

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Döntésképesség

x

x

Megbízhatós{g

x

x

Felelősségtudat

x

x

x
x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Kapcsolatteremtő készség

x

Meggyőzőkészség

x
x
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x

x

Konfliktusmegoldó készség

x

x

x

x

x

x

MÓDSZERKOMPETENCI[K
Logikus gondolkod{s

x

x

x

Problémamegold{s, hibaelh{rít{s

x

x

x

x

x

Hibaelh{rít{s

x

x

x

x

9. V{llalkoz{sgazd{lkod{si ismeretek (elmélet)

192 óra/192 óra

*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett képzés

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A v{llalkoz{si ismeretek alapvető célja, hogy bővítse, rendszerezze és mélyítse a
V{llalkoz{si alapismeretek tant{rgy tanul{sa sor{n szerzett elméleti alapokat. A
tanuló alaposabban megismerje a v{llalkoz{s erőforr{sait, azokkal való
gazd{lkod{st. Képet kapjon a v{llalkoz{sok szervezeti felépítéséről, vezetési
struktúr{iról, a v{ls{g alatt alkalmazható módszerekről. A t{rgy oktat{sa sor{n
elsaj{tított kompetenci{k birtok{ban a tanulók legyenek képesek eligazodni a
v{llalkoz{sok működtetéséhez kapcsolódó gazdas{gi és adminisztr{ciós
folyamatokban.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
9.1. Témakörök és elemeik

92 óra/92 óra

Gazd{lkod{s a v{llalati erőforr{sokkal
A gazd{lkod{s a befektetett eszközökkel
Beruh{z{s fogalma, fajt{i, tervezése
Beruh{z{s gazdas{goss{ga (megtérülési idő)
Beruh{z{s statikus mutatói
Értékcsökkenés fogalma és sz{mít{s{nak módjai
Kapacit{s, {tbocs{jtó képesség
A forgóeszköz ell{t{s tervezése, forgóeszközök finanszíroz{sa
A forgóeszköz-szükséglet meg{llapít{sa forg{si mutatók alapj{n
A finanszíroz{s form{i
A v{llalkoz{sok felelőssége a környezetért és az alkalmazott technológi{kért
A logisztikai rendszer fogalma
A 7M lényege
Logisztikai stratégi{k, kiszolg{l{si rendszerek.
A logisztika rendező elvei
Költségek a logisztikai rendszerben
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T{rol{si rendszerek, készletezési stratégi{k
Likvidit{s értelmezése, fogalma, mutatói
Finanszíroz{si lehetőségek előnyei, h{tr{nyai
A v{llalkoz{s személyi feltételei

60 óra/60 óra

A munkaerő, mint emberi erőforr{s, mint termelési tényező szerepe
A munkaerőpiac szereplői
A munkaerő-gazd{lkod{s feladatai
Munkaerő-szükséglet és munkakör meghat{roz{sa
Képzettség, képesség, alkalmaz{s
A munkaerő-szükséglet kielégítésének forr{sai
Munkarend, munkaidő, pihenő idő
Központi és v{llalkozói bérpolitika
Bérrendszerek (időbér, teljesítménybér, {tlagbér)
Bér- és jövedelemgazd{lkod{s jelentősége
Munkabér ut{n fizetendő j{rulékok
Munkatermelékenység mérése
Gazd{lkod{s és gazdas{goss{g
Gazd{lkod{s fogalma, folyamata, termelési tényezők, gazdas{g szereplői
V{llalkoz{sok vezetése, szervezete és stratégi{ja

40 óra/40 óra

A v{llalkoz{s vezetése és szervezete
A vezetés szerepe, főbb feladatai, vezetési stílusok
A szervezet jellemzése, szervezeti form{k
A szervezet ir{nyít{sa (tulajdonosi szervezet, munkaszervezet)
A döntéshozatal folyamata és döntési mechanizmusok
Döntéshozatal és felelősség
A v{llalkoz{s stratégi{ja
Üzleti terv fogalma, üzleti terv szerkezete
A v{llalkoz{s élethelyzetei, v{ls{gból kivezető lehetőségek
A v{ls{g fogalma, megjelenésének főbb típusai, a v{ls{got előidéző okok
A v{ls{g terjedelme, leküzdésének lehetőségei, felsz{mol{si elj{r{s
Minőség, minőségbiztosít{s
Minőség fogalma, minőségbiztosít{s lényege, minőség-ellenőrzés folyamata,
eszközei
9.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
9.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n
45

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
9.4. A tant{rgy értékelésének módja
9.5. A tov{bbhalad{s feltételei

10. V{llalkoz{sgazd{lkod{si ismeretek (gyakorlat)

64 óra/64 óra

*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett képzés

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A V{llalkoz{si ismeretek I. tant{rgy ór{n elsaj{tított elméleti ismeretek és sz{mít{sok
gyakorlati alkalmaz{sa. A gazdas{gi folyamatok, döntések, események okainak és
következményeinek megértésében segítségnyújt{s. A tanulók gondolkod{s{nak
részévé v{ljon a gazdas{gi racionalit{s, a gazdas{gi környezethez való
alkalmazkod{s a fennmarad{s feltétele.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
10.1. Témakörök és elemeik
Gazd{lkod{s a v{llalati erőforr{sokkal

28 óra/28 óra

Beruh{z{s-gazdas{goss{gi sz{mít{sok (megtérülési idő)
Beruh{z{s statikus mutatóinak sz{mít{sa
Értékcsökkenés sz{mít{s a tanult módokon
Kapacit{s, {tbocs{jtó képesség, kapacit{skihaszn{l{s sz{mít{s
Készletnorm{k sz{mít{sa
Készletfajt{k sz{mít{sa (törzskészlet, folyó készlet, {tlagkészlet)
Forg{si sebesség sz{mít{sa, alakul{s{nak elemzése
Forgóeszköz szükséglet sz{mít{sa, hatékonys{gi mutatók sz{mít{sa
Konkrét v{llalkoz{s logisztik{j{nak megtekintése
Gazdas{goss{g és gazd{lkod{s
Nemzetgazdas{gi teljesítménymutatók
A v{llalkoz{sok személyi feltételei

22 óra/22 óra

Munkaerő szükséglet meghat{roz{sa, munkakörök tervezése,
Fizikai foglalkoz{súak létsz{m{nak tervezése (munkaidőből,
kiindulva)
Munkaerő mérleg
46

munkarendből

Munkav{llalókkal kapcsolatos be- és kijelentési kötelezettségek
Bérgazd{lkod{s szempontjai
Bérsz{mfejtés és bérkifizetés bizonylatai
Munkabérek levon{sai
Teljesítménybérhez kapcsolódó sz{mít{sok
Konkrét v{llalkoz{sok bérgazd{lkod{s{nak felmérése és összehasonlít{sa a központi
bérgazd{lkod{si elvekkel
A v{llalkoz{sok vezetése, szervezete és stratégi{ja

14 óra/14 óra

Konkrét v{llalkoz{sok szervezeti felépítésének tanulm{nyoz{sa és összehasonlít{sa
Döntési mechanizmusok a gyakorlatban
Döntés és felelősség
Stratégia, taktika egy termék piaci bevezetésénél
10.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
10.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
10.4. A tant{rgy értékelésének módja
10.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10148-12 azonosító sz{mú
KÖNYVELÉS SZ[MÍTÓGÉPEN
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai,témakörei
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A 10148-12 azonosító sz{mú Könyvelés sz{mítógépen megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Statisztikai ismeretek

Könyvelés sz{mítógépen

Statisztikai sz{mít{sok

10148-12 Könyvelés sz{mítógépen

Gépi könyvelés
(gyakorlat)

Nyilv{ntartó programok

Gépi könyvelés
(elmélet)

x

x

x

x

FELADATOK
Főkönyvi
és
pénzügyi
könyvelési
rendszer
segítségével rögzítési munk{kat végez, inform{ciót
szolg{ltat és archiv{l
Analitikus készletnyilv{ntartó program segítségével
rögzítési munk{kat végez, nyilv{ntart{sokat vezet,
felad{sokat és list{kat készít
Analitikus
t{rgyieszköz-nyilv{ntartó
program
segítségével rögzítési munk{kat végez, egyedi
nyilv{ntart{st vezet, felad{sokat és list{kat készít
Bérelsz{moló program segítségével munkav{llalót
nyilv{ntart{sba vesz, bérsz{mfejtést végez, bérfizetési
jegyzéket és bérkartont készít
Adatokat szolg{ltat a v{llalkoz{si tevékenység
elemzéséhez
Hat{ridőre
eleget
tesz
az
adatszolg{ltat{si
kötelezettségének
Dokumentumot, egyszerű t{bl{zatos elrendezéseket,
adat{llom{nyból jelentést készít

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Szoftverjogi és etikai ismeretek, adatvédelem
Programokkal kapcsolatos követelményrendszer,
programok közötti kapcsolatok
Főkönyvi és folyósz{mla könyvelő program
Bérelsz{moló program
Készletnyilv{ntartó program
T{rgyi-eszköz nyilv{ntartó program
Integr{lt v{llalati rendszer
A statisztika alapfogalmai
Az inform{ciósűrítés legjellemzőbb módszerei,
eszközei (statisztikai sorok, t{bl{k, viszonysz{mok,
középértékek)
Érték-, {r-, volumenindex
Az összefüggések grafikus {br{zol{sa
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x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai szoftverek haszn{lata
Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése
Szövegszerkesztés
T{bl{zatkezelés
Jogszab{ly alkalmaz{s készsége

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Ön{llós{g

x

x

Felelősségtudat

x

x

Precizit{s

x

x

x

x

x

x

Problémamegold{s, hibaelh{rít{s

x

x

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Hat{rozotts{g
Kommunik{ciós rugalmass{g

x

x

Kapcsolatteremtő készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCI[K

Rendszerező képesség
Emlékezőképesség

x

x

x

x

x

11. Gépi könyvelés (elmélet)

x

32 óra/32 óra

*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett képzés

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók tiszt{ban legyenek a szoftverjogi és etikai, adatvédelmi szab{lyokkal,
ismerjék meg a gazdas{gi események nyilv{ntart{s{ra szolg{ló programokat, az
adatszolg{ltat{sok hat{ridejét. Jelentéseiket megfelelő form{ban készítsék el.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
11.1. Témakörök és elemeik

20 óra/20 óra

Nyilv{ntartó programok
Alkalmazandó szoftverek jogi h{ttere
Szoftverjogi és etikai ismeretek, adatvédelem
Programokkal kapcsolatos követelményrendszer, programok közötti kapcsolatok
Főkönyvi és folyósz{mla könyvelő program (haszn{lata, kezelésének módja)
Bérelsz{moló program kezelésének módja
Készletnyilv{ntartó program kezelésének módja
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T{rgyi-eszköz nyilv{ntartó program kezelésének módja
Integr{lt v{llalati rendszer
Statisztikai ismeretek

12 óra/12 óra

Az inform{ciósűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei
Statisztikai sorok, t{bl{k szerkesztése sz{mítógéppel
Viszonysz{mok, középértékek sz{mít{sa sz{mítógéppel
Érték-, {r-, volumenindexek sz{mít{sa sz{mítógéppel
Az összefüggések grafikus {br{zol{sa
11.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

11.3.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszere
11.4.

A tant{rgy értékelésének módja

11.5.

A tov{bbhalad{s feltételei

12. Gépi könyvelés (gyakorlat)

128 óra/128 óra

*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett képzés

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Gépi könyvelés tanít{s{nak a célja, hogy a tanuló a v{llalkoz{sokn{l haszn{latos
könyvelő programokat biztons{ggal kezelje. A gazdas{gi eseményeket bizonylatok
adatait főkönyvi és analitikus sz{ml{kon rögzítse. A program segítségével
bérsz{mfejtést végezzen, adatokat szolg{ltasson.
A Könyvvezetés és besz{moló készítés ór{n elsaj{tított elméleti tud{s{t a
gyakorlatban kamatoztassa, haszn{lja.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
12.1. Témakörök és elemeik
Könyvelés sz{mítógépen

100 óra/100 óra

Főkönyvi és folyósz{mla könyvelő program haszn{lata egy v{llalkoz{s sz{ml{i és
gazdas{gi eseményei alapj{n
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Bizonylatok kontíroz{sa, könyvelés gépen
Bérelsz{moló program haszn{lata több v{llalkoz{s adatai alapj{n
Bérfizetési jegyzék és karton készítése, munkav{llaló nyilv{ntart{sba vétele
Foglalkoztat{s be-és kijelentése
A j{rulékok bevall{s{hoz adatokat szolg{ltat
Készletnyilv{ntartó program haszn{lata több v{llalkoz{s adatai alapj{n
Felad{sok és list{k készítése
T{rgyi-eszköz nyilv{ntartó program haszn{lata több v{llalkoz{s adatai alapj{n
Felad{sok és list{k készítése
Integr{lt v{llalati rendszer
Adat{tad{s az egyes analitikus és a főkönyvi programok között
Statisztikai sz{mít{sok

28 óra/28 óra

Statisztikai t{bl{k készítése a felad{sok sz{m{ra
Viszonysz{mok sz{mol{sa és t{bl{zatba foglal{sa
Grafikus {br{zol{s
Mennyiségi sorok elemzése, {tlagok és szóród{s sz{mít{sa
Érték, ér és volumenindexek sz{mít{sa, adatok t{bl{zatba foglal{sa
Elemzés készítése
12.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
12.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
12.4. A tant{rgy értékelésének módja
12.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10149-12 azonosító sz{mú
KÖNYVVEZETÉS ÉS BESZ[MOLÓ
KÉSZÍTÉS FELADATAI
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10149-12 azonosító sz{mú Könyvvezetés és besz{moló készítés feladatai
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

Költségek és értékesítések
elsz{mol{sa

X

X

X

FELADATOK
A bizonylatokat előkészíti a könyveléshez
Könyveli az immateri{lis javakkal és t{rgyi
eszközökkel kapcsolatos gazdas{gi eseményeket
Könyveli a v{s{rolt készletekkel és a sz{llítókkal
kapcsolatos gazdas{gi eseményeket
Könyveli a saj{t termelésű készletekkel kapcsolatos
gazdas{gi eseményeket
Könyveli a jövedelem-elsz{mol{ssal és a munkabérek
közterheivel kapcsolatos gazdas{gi eseményeket
Elsz{molja az értékesítéssel és vevőkkel kapcsolatos
gazdas{gi eseményeket
A készpénzforgalommal és a betétsz{ml{kkal
kapcsolatos gazdas{gi eseményeket elsz{molja
Elsz{molja
hitel(kölcsön-)
felvételekkel,
törlesztésekkel és a kamatokkal kapcsolatos
gazdas{gi eseményeket
Vezeti az immateri{lis javak és t{rgyi eszközök
analitikus nyilv{ntart{sait
Vezeti a befektetett pénzügyi eszközök és az
értékpapírok analitikus nyilv{ntart{sait
Vezeti a v{s{rolt és a saj{t termelésű készletek
analitikus nyilv{ntart{sait
Vezeti a jövedelem-elsz{mol{shoz kapcsolódó
analitikus nyilv{ntart{sokat
Vezeti a pénzeszközökkel kapcsolatos analitikus
nyilv{ntart{sokat
Vezeti a követelések és a kötelezettségek analitikus
nyilv{ntart{sait
Vezeti
az
időbeli
elhat{rol{sok
analitikus
nyilv{ntart{sait
Költségeket sz{mol el a költségnemenkénti
elsz{mol{s módszerével
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Z{rlati munk{k

Forgóeszközök elsz{mol{sa

X

Könyvvezetés és
besz{moló készítés
(gyakorlat)
Befektetett eszközök
elsz{mol{sa

X

Z{rlati munk{k

Költségek és értékesítések
elsz{mol{sa

10149-12 Könyvvezetés és besz{moló készítés
feladatai

Forgóeszközök elsz{mol{sa

Befektetett eszközök
elsz{mol{sa

Könyvvezetés és
besz{moló készítés
(elmélet)

Gazdas{gi események hat{s{t könyveli a költség- és
r{fordít{ssz{ml{kon
Önköltség-sz{mít{si szab{lyzat alapj{n kalkul{ciókat
készít
[ltal{nos forgalmi adóval és személyi jövedelemadóval kapcsolatos elsz{mol{sokat végez
Z{rlati munk{latokat végez
Közreműködik a mérleg és az eredmény kimutat{s
össze{llít{s{ban
Eredménykategóri{k
sz{mít{s{hoz
adatokat
szolg{ltat
Közreműködik
a
különféle
szab{lyzatok
elkészítésében

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A sz{mviteli törvény
A t{rgyi eszközökkel kapcsolatos elsz{mol{sok
Az immateri{lis javakkal kapcsolatos elsz{mol{sok
A v{s{rolt és saj{t termelésű készletek elsz{mol{sa
Jövedelem-elsz{mol{s
Pénzügyi
és
hitelműveletekkel
kapcsolatos
elsz{mol{sok
A kötelezettségekkel kapcsolatos elsz{mol{sok

x
x
x

x
x
x
x
x

Az aktív és passzív időbeli elhat{rol{sok
A költségekkel kapcsolatos elsz{mol{sok
A
készletek
értékesítésével
és
kisz{ml{zott
szolg{ltat{ssal kapcsolatos elsz{mol{sok
A könyvviteli z{rlat és az éves besz{moló
Mérlegkészítés, az eredmény meg{llapít{sa

x
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x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
Hallott szakmai szöveg megértése
Jogszab{ly alkalmaz{s készsége
Szakmai kommunik{ció
Szakmai szoftverek haszn{lata

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Felelősségtudat

x

Precizit{s

x
x

Ön{llós{g

x

x

x

x

x

x

x

x

x

T[RSAS KOMPETENCI[K
Ir{nyíthatós{g

x

Konfliktuskerülő készség

x

x

x

x

Visszacsatol{si készség

x
x
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x
x

MÓDSZERKOMPETENCI[K
Problémamegold{s, hibaelh{rít{s

x

Inform{ciógyűjtés

x

Rendszerező képesség

x

x

x

x
x

x

13. Könyvvezetés és besz{moló készítés (elmélet)

x

x

400 óra/352 óra

*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett képzés

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók jól ismerjék a sz{mviteli törvény előír{sait, a befektetett eszközök,
forgóeszközök {llom{nyi v{ltoz{s{nak könyvviteli elsz{mol{s{t. Tudjanak bért
sz{mfejteni és ezzel kapcsolatos eseményeket könyvelni. Ismerjék a költségnemek
elsz{mol{s{nak módj{t. Az egyszerűsített éves besz{moló össze{llít{s{hoz adatokat
tudjanak szolg{ltatni. Z{rlati munk{kn{l segédkezzenek.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
13.1.

Témakörök és elemeik

Befektetett eszközök elsz{mol{sa

76 óra/70 óra

A sz{mviteli törvény alanyai, hat{lya, fejezetei
A v{llalati vagyon értékelése, bekerülési érték összetevői
A t{rgyi eszközökkel kapcsolatos elsz{mol{sok, fogalma, csoportjai a sz{mlakeret
szerint
Nyilv{ntart{s{ra szolg{ló sz{ml{k (analitikus és főkönyvi nyilv{ntart{sok)
A t{rgyi eszközök bekerülési értékének speci{lis előír{sai
T{rgyi eszközök {llom{nynövekedésének könyvelése
T{rgyi eszközök {llom{nycsökkenésének könyvelése
Értékcsökkenési leír{s, értékcsökkenési sz{mít{s{nak módjai, könyvelésük
Az immateri{lis javakkal kapcsolatos elsz{mol{sok, fogalmuk, csoportjaik a
sz{mviteli törvény szerint
Immateri{lis javak értékei, {llom{nyv{ltoz{suk elsz{mol{sa (vagyoni értékű jogok és
szellemi termékek)
Befektetett pénzügyi eszközök fogalma, csoportja, sz{ml{ik
Értékpapírokat érintő gazdas{gi események elsz{mol{sa
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Forgóeszközök elsz{mol{sa

224 óra/182 óra

Forgóeszközök fogalma, csoportosít{sa a sz{mviteli törvény szerint
A forgóeszközök nyilv{ntart{s{nak lehetőségei
V{s{rolt készletek fogalma, csoportjai
Anyagok fogalma, csoportjai, elsz{mol{suk, ha a v{llalkoz{s év közben nem vezet
készletsz{ml{t, és ha vezet készletsz{ml{t
[ruk fogalma, fajt{i nyilv{ntart{sukra szolg{ló sz{ml{k, {rrés
[ruk {llom{nyv{ltoz{s{nak elsz{mol{sa, elsz{moló {ron és elad{si {ron
Készletcsökkenésre jutó {rrés sz{mít{sa, könyvelése
Göngyölegek fogalma, csoportja a sz{mviteli törvény szerint, nyilv{ntart{sukra
szolg{ló sz{ml{k, kimutat{sok
Saj{t göngyölegek {llom{nyv{ltoz{s{nak könyvviteli elsz{mol{sa
Idegen göngyölegek könyvelése
Jövedelem-elsz{mol{s, jövedelem fogalma, összetevői
Bérfelad{s, a v{llalkoz{st terhelő adók, j{rulékok elsz{mol{sa
Munkav{llalókat terhelő adók és j{rulékok, m{s levon{sok elsz{mol{sa
Bérfizetés elsz{mol{sa, analitikus nyilv{ntart{sok, bizonylatok
Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elsz{mol{sok
Banksz{ml{k fajt{i, legfontosabb pénzügyi gazdas{gi események elsz{mol{sa
Forgóeszközök között kimutatott értékpapírokkal kapcsolatos gazdas{gi események
könyvviteli elsz{mol{sa (analitika, főkönyvi könyvelés)
Kötelezettségekkel
kapcsolatos
elsz{mol{sok,
kölcsönök
fogalma,
fajt{i
elsz{mol{sukra szolg{ló sz{ml{k
Hitelek, kölcsönök felvétele felvétel, kiegyenlítés, kamat elsz{mol{sa
V{ltók elsz{mol{sa
[ltal{nos forgalmi adó megjelenése a v{llalkoz{sokn{l
[llami költségvetés és a gazd{lkodók kapcsolatai
Költségek és értékesítések elsz{mol{sa

40 óra/40 óra

Költségek fogalma, csoportosít{sa, elsz{mol{sukra szolg{ló sz{ml{k, könyvelési
tételei
Aktív és passzív időbeli elhat{rol{sok, fogalma és könyvelésük
Saj{t termelésű készletek {llom{nynövekedésének elsz{mol{sa
Értékesített termékek és kisz{ml{zott szolg{ltat{sok könyvviteli elsz{mol{sa
Z{rlati munk{k

60 óra/60 óra

Könyvviteli z{rlat fogalma, az egyes időpontokban elvégzendő z{r{si feladatok
Év végi z{r{s, költségsz{ml{k {tvezetése a 8-as sz{mlaoszt{lyba, eredmény sz{ml{k
z{r{sa
57

Eredmény-kimutat{s tartalma, lehetséges form{i, eredménykategóri{k tartalma
Egyszerűsített éves besz{moló eredmény-kimutat{s{nak készítése (A v{ltozat)
Egyszerűsített éves besz{moló mérlege, mérlegsorok tartalma, készítése
Eszköz és forr{s sz{ml{k z{r{sa, nyit{sa
13.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

13.3.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
13.4.

A tant{rgy értékelésének módja

13.5.

A tov{bbhalad{s feltételei

14. Könyvvezetés és besz{moló készítés (gyakorlat)

136 óra/64 óra

*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett képzés

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Könyvvezetés és besz{moló készítés elméleti ór{j{n tanult ismeretek begyakorl{sa,
rendszerezése, elmélyítése. Tudja a részletező nyilv{ntart{sok kezelését, hogy a
sz{mviteli bizonylatokat mely gazdas{gi eseményekről {llított{k ki és ezeket el is
tudja könyvelni. Adatokat tudjon szolg{ltatni költségek elsz{mol{s{hoz, az
adóbevall{sokhoz és a z{rlati munk{khoz. L{ssa a tanuló, hogy a gyakorlati munka
logikus, összetett és a könyvelő munk{ja nem unalmas.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
14.1.

Témakörök és elemeik

Befektetett eszközök elsz{mol{sa

42 óra/12 óra

Bekerülési értékek sz{mít{sa, nettó érték sz{mít{sa
Értékcsökkenések sz{mít{sa különböző módszerekkel és különböző időszakra
Egyszerű és összetett t{rgyi eszköz feladatok megold{sa (sz{mol{s, kontíroz{s,
könyvelés)
Immateri{lis javak analitik{ja
Immateri{lis javakkal kapcsolatos gazdas{gi események főkönyvi könyvelése
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Befektetett pénzügyi eszközök csoportjai, kamat, hozam sz{mít{sa, gazdas{gi
események könyvelése
Forgóeszközök elsz{mol{sa

70 óra/34 óra

Készletek bekerülési értéke
V{s{rolt készletek nyilv{ntart{s{ra szolg{ló {rak, készletcsökkenések kisz{mít{sa
(FIFÓ és {tlag{ras módszerrel)
Elsz{moló {r és beszerzési {r összefüggése, {rkülönbözet sz{mít{sa
Anyagkészlet v{ltoz{sok könyvelése, egyszerű és komplex feladatok kidolgoz{sa
[ruk {llom{ny és értékv{ltoz{s{nak könyvelése, bizonylatok kitöltése
Göngyölegek elsz{mol{sa
Jövedelem-elsz{mol{s: bérfizetési jegyzék össze{llít{sa, nettó bér kisz{mít{sa
Bérfizetés és levon{sok könyvelése
Saj{t termelésű készletek tényleges közvetlen önköltségének sz{mít{sa
Készlet értékkülönbözetek értékelése.
Készletv{ltoz{sok könyvelése
Értékesítés bizonylatainak ki{llít{sa, bizonylatok könyvelése
Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok kezelése, nyilv{ntart{suk és
gazdas{gi események könyvelése
V{ltó fogalma és fajt{i, v{ltókkal kapcsolatos gazdas{gi események elsz{mol{sa
Könyvelés Pénzt{r és banksz{ml{kon
Hitelfelvétel és törlesztés, kamat kötelezettség elsz{mol{sa
Saj{t kötvény kibocs{t{s
[ltal{nos forgalmi adó könyvviteli elsz{mol{sa
[llami költségvetéssel kapcsolatos elsz{mol{sok
Költségek és értékesítések elsz{mol{sa

14 óra/8 óra

Költségnemek bizonylatai és elsz{mol{suk
Kalkul{ció készítése, a termékek közvetlen önköltségének meg{llapít{sa
Elkészült termékek készletre vétele, értékesítés
Visszaküldött termék elsz{mol{sa, minőségi engedmény könyvelése
Z{rlati munk{k

10 óra/10 óra

Költségsz{ml{k z{r{sa, saj{t termelésű készletek {llom{nyv{ltoz{sa, sz{mla
értelmezése
Eredmény sz{ml{k z{r{sa
Eredmény meg{llapít{sa, sz{mít{sa
Eredménykategóri{k közötti összefüggések értelmezése
Egyszerűsített éves besz{moló eredmény kimutat{s{nak elkészítése (A v{ltozat)
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Egyszerűsített éves besz{moló mérlegének elkészítése (A v{ltozat)
Eszköz és forr{s sz{ml{k z{r{sa, nyit{sa
14.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelés

14.3.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló
módszerek
14.4.

A tant{rgy értékelésének módja

14.5.

A tov{bbhalad{s feltételei
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