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1. A Munkaközösség tagjai: 

NÉV TANÍTOTT TÁRGYAK MUNKACSOPORTOK 

dr. Balogh Sára pénzügy elm. és gyak. ,  

munkavállalói ismeretek 

vállalkozásfinanszírozás, üzleti terv készítés 

OKJ-s képzés, 

 

pályázatírás, 

kapcsolattartó 

Pénzügyi tudatosság 

130 éves jubileum 

Czimmer Julianna 

Andrea 

gazdasági és jogi alapismeretek elm. és gy. 

szakmai számítások, pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 

KKV gazd. (OKJ) 

Pénzügyi tudatosság 

130 éves jubileum 

Czuczor Aliz ügyvitel 

IKT eszközök használata az 

idegenforgalomban (OKJ) 

pályázatíró és –gondozó 

munkacsoport 

Ihász Gábor 

 

 

 

 

Kf.esti OKJ of. 

pénzügyi és vállalkozói ismeretek  

számvitel elm. és gy., 

pénzügy elm., gyakorlat 

statisztika elm. és gy., 

szakmai érettségi felkészítés 

OKJ-s képzések, MK: számvitel, elemzés-

ellenőrzés 

Pénzügyi tudatosság 

Kovácsné Terjék 

Mónika 

 

 

12.b of. 

gazdasági és jogi alapismeretek elm. és gy., 

statisztika elm. és gy.,  

munkavállalói ismeretek 

pénzügyi és vállalkozói ismeretek 

pénzügy elm. és gyak. 

Pénzügyi tudatosság 

Krámer Gabriella ügyvitel  

Lakosné Pálvölgyi 

Andrea 

szakmai igh. 

Pénzügy, számvitel, statisztika, 

sportmenedzsment, vendéglátás elm, 

gasztronómia gyak. 

üzleti terv készítés, foglalkoztatás I.-II.  

OKJ-s 

130 éves évforduló 

Laukó Zsuzsanna 

 

 

 

 

9.B of. 

gazdasági és jogi alapism. 

pénzügy 

adózás, adó gyakorlat 

kkv., vállfin. elm. és gy., adózás, 

el.adóbevallás, munkaerő-gazdálkodás (esti 

OKJ) 

Pénzügyi tudatosság 

Beiskolázás, PR 

Ruskó Sándorné  

 

 

5/13/A Váll. 

bérügyi. of. 

 

számvitel elm. és gy.,  

statisztika 

 

könyvvitel, bérügy, pénzforg.könyv. OKJ-s 

Pénzügyi tudatosság 

130 éves évforduló 

   



Polyák Anita 

 

 

 

 

 

2/14 Sportedző of. 

számvitel, számvit. gyak 

 

számvitel gyak., könyvveztés,stat.gyak, 

pénzügy gyak.  

váll.fin elm, gyak; foglakoztatás II. (OKJ 

váll. bérügy.) 

gazd.és pü-i ism, vállalkozástan, 

sportmenedzsment (okj) 

Pénzügyi tudatosság 

Rochy Anna ügyvitel gyak.  

Rochy Ágnes Ügyviteli ism., ügyvitel gyak.  

Szajkó Dezső Béla 

 

 

12.e of. 

 

stat., pügy., számvitel elm. és gy.,ESTI 

 

 

Varga Judit 

 

5/13/B Váll. 

bérügyi. of. 

OKJ-s képzés nappali:  

Adózás, elketronikus adóbevallás, bérügy 

elm. és gyak., bérszámfejtés,  

 

Benkő Ildikó 

Dancsné Papp 

Ildikó 

Molnár Judit 

Tóth Andrea 

Üzleti kommunikáció  

 

 

A munkaközösség valamennyi tagja részt vesz a tananyagfejlesztésben, új kooperatív 

technikák alkalmazásában, módszertani fejlesztésben. A munkaközösség tagjai 

továbbra is maguk készítenek feladatgyűjteményeket a tanórai munkához. Az idei 

tanévben statisztika és pénzügyi ismeretek tantárgyakhoz készült példatár. 

Fejlesztési célok, feladatok 

Munkatervünket a törvényi szabályokat valamint intézményünk Pedagógiai Programját, 

Szervezeti és Működési Szabályzatát alapul véve állítottuk össze.  

A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet 

– az 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés  

– az 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés 

– az 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő szakképesítés 

 



– 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe 

tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. 

(VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról  

 

 

 

Az iskolai pedagógiai program célkitűzéseit elősegítő tennivalók: 

1. 2016/2017 tanévtől  folytatódik az 5/13 évfolyamon a Vállalkozási és bérügyintéző 

képzés. Az idei tanévben 2 osztályt tudunk indítani. 

 

2. Új képzésként elindul a Turisztikai szervező, értékesítő szakképesítés 1/13 

évfolyamon. Ki kell dolgozni az új tantárgyak tananyagát, tanmeneteit, tanítási 

módszertanát. 

 

3. Szintén új képzésként elindul a 1/15. Vállalkozási mérlegképes könyvelő 

szakképesítés. A mérlegképes könyvelő szakképesítés bemeneti feltétele a vállalkozási 

és bérügyintéző szakképesítés megszerzése. A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy 

felnőttképzésben képezzék tovább magukat. És szerezzék meg iskolánkban a 

mérlegképes könyvelő szakképesítést is. 

4. A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum részt vesz a Nemzetgazdasági 

Minisztérium és a Pénziránytű alapítvány közös kezdeményezésében, hogy minél 

korábban ismertessük meg a tanulókkal a pénzügyi kultúrát, vállalkozói ismerteket. A 

pilot program keretében a 9. évfolyamon iskolánkban heti 1 órában Pénzügyi és 

vállalkozói ismeretek tantárgy tanítására kerül sor. Ki kell dolgozni a tantárgy tanítási 

módszereit, tanmeneteket, hogy a szaktanárok játékos módon tudják  megismertetni a 

tanulókat ezekkel az ismeretekkel. 

 

5. Az idei tanévben először kötelezően komplex szakmai érettségi vizsgát kell tenniük a 

12.-es végzős évfolyamoknak 5. tantárgyként. A munkaközösség minden tagjának fel 

kell készülni az új érettségi követelményekre, és meg kell ismertetni ezeket a 

tanulókkal is. 

 

6. Továbbra is fontos cél a partner cégekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás. 

Folyamatosan vettünk eddig is részt rendezvényeiken. Pl. KSH, Fáy András 

alapítvány, HOA rendezvények 

 

Tantárgyi céljaink: 

 

 A gazdasági élet különböző területeihez kapcsolódó fogalmak és az azok közötti 

összefüggések, a vállalkozások és a nemzetgazdaság egyes területeinek több 

irányú kapcsolatának, a közgazdasági elmélet és a gyakorlati gazdasági élet 

összefüggéseinek megismertetése a tanulókkal. 

 A tanulók általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges 

kompetenciák elsajátíttatása. 



 A tanulók általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, 

valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges 

alapismeretek elsajátítására, a szakmai nyelv ismeretére. 

 A tízujjas vakíráson alapuló helyes írástechnika elsajátítása, szakmai szöveg 

másolása, a szövegszerkesztővel történő adatbevitel, ügyiratok kitöltése, és 

készítése, hivatalos levelek formai és tartalmi megfogalmazása, az irodatechnikai 

eszközök használata.  

 A projekttervezés lépésein keresztül a projektdokumentumok típusainak és 

tartalmának megismerése. Az üzletfelekkel való kommunikációs szabályok és az 

üzleti élet etikájának ismerete. 

 A tanuló rendelkezzen alapvető ismeretekkel a leggyakrabban használt 

statisztikai feldolgozási eszközökről, a grafikus ábrázolás alkalmazási 

módszereiről, az adatok szolgáltatásának lehetőségéről. A megtanult ismereteket 

a mindennapi gazdasági életet érintő média-információin keresztül értelmezni 

tudja. 

 A megtanult statisztikai fogalmakat és mutatószámokat a gyakorlatban tudja 

értelmezni. Fejlesszük a tanulók számarányérzékét a mikro és makrogazdaság 

legfontosabb valós mutatóinak bemutatásával, megismertetésével, 

alkalmaztatásával, és ösztönözzük a tanulókat a megfelelő összefüggések 

feltárására, a helytálló, valós következtetések megállapítására, levonására, azáltal 

is, hogy az elemzéshez a grafikus módszereket alkalmazunk. 

 A tanuló legyen képes a gazdasági folyamatokat pénzügyi aspektusból vizsgálni, 

érdeklődjön a mindenkori gazdaságpolitikai és pénzügy-politikai célok és 

megvalósításának módjai iránt, eligazodjon a pénzügyi intézményrendszerben és 

ismerje az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat. Legyen alkalmas meghatározni és 

kiválasztani a pénzforgalom lebonyolításának vállalkozás számára leginkább 

megfelelő módját, és segítsen eligazodni a pénzügyi piacon kínált értékpapírok 

fajtái között. A tanuló ismerje meg a nemzetközi elszámolási eszközök 

árfolyam-alakulásának hatását a gazdasági szférára.  

 A tanuló értse meg és a mindennapi életben alkalmazni is tudja: a pénznek 

időértéke van a különböző időpontokban esedékes pénzáramok tekintetében, 

akár a betétgyűjtés, akár hitelfelvételhez kapcsolódóan. Legyen képes a tanuló 

egyszerű értékpapír árfolyam és hozamszámításon keresztül döntést hozni 

vásárlási-eladási szándékról. A valuta- és devizaárfolyamok ismeretében 

gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan számításokat végezni. 

 A magyar államháztartás rendszerének megismertetése, az alrendszerek 

költségvetése, gazdálkodási szabályai. A tanulók felkészítése a legalapvetőbb 

adójogszabályok alkalmazására, személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségre, 

az arányos közteherviselés szükségességére.  Az általános forgalmi adó 

szerepének megismertetése, eligazodás a piacgazdaság árképzési rendszerében. 

 A tanulók felkészítése az adóelőleg- és adószámítási feladatok elvégzésére, 

egyszerű adattartalmak alapján adóbevallások készítésére.  

 A vállalkozás vagyonának, a vállalkozások beszámolási kötelezettségnek, a 

számviteli jogi szabályozásnak megismerése. Az analitikus és szintetikus 

könyvelés módszereinek ismerete. Az egyszerű gazdasági eseményekkel 

kapcsolatos tételek könyvelése bizonylatok alapján. 

 A számviteli alapismeretek tantárgyban elsajátított ismeretek gyakorlati 

alkalmazása. A bizonylati rendszer, a kézi és gépi analitika alkalmazása. 



 A tanulók ismerjék meg egy kis- és középvállalkozás gazdálkodási 

tevékenységét, a vezetési és szervezeti felépítésen keresztül az erőforrásokkal 

való gazdálkodási folyamatát, annak költségkihatását. Mutassa be az üzleti terv 

fejezeteit, tartalmát annak érdekében, hogy a tanuló ezen ismereteit alkalmazni 

tudja egy valós, vagy szimulált vállalati környezetre.  

 Egy kis- és középvállalkozás gazdálkodási tevékenységének ismeretében, 

valamint az üzleti tervkészítés folyamatát alkalmazva a tanulók állítsanak össze 

tervfejezeteket a tanult statisztikai módszerek alkalmazásával, betartva az üzleti 

tervkészítés alaki, tartalmi formai követelményeit. Ezek a tervfejezetek adják az 

alapját a szakmai vizsga bemeneti feltételeként előírt üzleti tervnek. A tantárgy 

tanításának célja, hogy a tanulók az elkészített üzleti tervet bemutassák, 

prezentálják társaik előtt.  

 A tanulók legyenek képesek a gazdasági eseményeket, azok bizonylatai alapján a 

főkönyvi könyvelésben rögzíteni. A számlák adatai alapján tudjanak a mérleg és 

az eredménykimutatás elkészítésében közreműködni. Képesek legyenek továbbá 

az egyéni vállalkozás pénzforgalmi alapnyilvántartásait, valamint a részletező 

analitikus nyilvántartásait vezetni. Tisztában legyenek a könyveléshez szükséges 

legfontosabb aktuális adó- és járulékszabályokkal. 

 A Könyvvezetés tantárgy pénzforgalmi könyvviteli alapok témakörében 

megtanult elméleti ismereteket a tanuló a gyakorlatban alkalmazni tudja a 

gyakorlati életben is alkalmas számviteli szoftver használatával. 

 A pénzügyi befektetések jelentőségének bemutatása, hatásuk a gazdaságra, a 

beruházási döntések során elsajátított ismeretek és a finanszírozási döntésekben 

megszerzett kompetenciák alapján. A tanulók felkészítése a vállalkozások 

pénzügyi helyzetének alapvető elemzésére alkalmas mutatók megállapítására és 

a mutatóérték tartalmának egyszerű magyarázatára.  

 A tanuló legyen alkalmas a beruházások megvalósítási döntéseihez kapcsolódó 

egyszerűbb számítások elvégzésre és a következtetések levonására, valamint a 

forgóeszközök szükségletének megállapítására és az azokhoz rendelhető 

finanszírozási források felkutatására. A tanulók felkészítése a vállalkozások 

pénzügyi helyzetének alapvető elemzésére.  

 A tanulók felkészítése a kiemelt adójogszabályok alkalmazására az adózás 

rendjében meghatározottak figyelembevételével a jövedelem típusú adók és 

forgalmi adó, valamint a helyi adók tekintetében. A tanulóknak egyszerűbb 

adózási feladatok megoldásában jártasságot kell szerezni, és ki kell tudni 

számolni az egyes adónemek kapcsán a fizetendő adóelőlegeket, valamint tudni 

kell elkészíteni írásban az éves bevallásokat. 

 A tanulóban kialakítani az egyes kiemelt adónemek, valamint az 

adatszolgáltatások elektronikus bevallásának készségét. A tanuló legyen 

alkalmas adókkal, járulékokkal kapcsolatos bevallásokat készíteni és kijelölésre 

elküldeni a NAV keretprogramjai alkalmazásával. A tanuló legyen képes a 

bevalláshoz szükséges adatokat begyűjteni, ismerve azok számviteli, illetve 

pénzügyi területén. Alkalmassá váljék a hibás bevallásban a hiba megkeresésére 

és kijavítására. Ismerje a bevallások gyakoriságát, határidejét, szerkezetét. 

 A tanuló a Munka Törvénykönyve által meghatározott szabályokat megismerje, 

és ezeket a munkaügyi gyakorlata során alkalmazni tudja. A tanulónak tisztában 

kell lennie azzal, hogy rendszeresen figyelemmel kell kísérnie a jogszabályi, 

adójogszabályi környezetet annak érdekében, hogy munkáját mindig a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően tudja végezni. 



 A bérszámfejtés és a bérszámfejtéshez kapcsolódó feladatok végzése. A 

munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyek intézése, a 

munkavállalók jövedelmének a hatályos jogszabályok szerinti meghatározása, a 

kapcsolódó nyilvántartások vezetése, bevallások elkészítése. 

 Általános kép alkotása a foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos jogszabályi 

előírásokról és azok gyakorlati alkalmazásáról. A megszerzett tudás tegye 

képessé a tanulót a munkáltatóra és a munkavállalóra vonatkozó jogok és 

kötelezettségek megismerésére, a humán kontrolling és a tervezési feladatokban 

való részvételre. 

 A bérügyi gyakorlat során a feladatok valósághű szimulációja, hogy az 

események, szituációk a valós élettel megegyezőek legyenek. 

 A Társadalombiztosítás tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló a 

társadalombiztosítási ügyintézői feladatokban, valamint az egészségbiztosítási, a 

nyugellátási és a családtámogatási területen napra kész ismeretekkel 

rendelkezzen, és ezek birtokában legyen képes az ügyfeleknek szakszerű 

segítséget nyújtani, a munkakörébe tartozó feladatokat naprakészen ellátni. 

  A hatályos szabályokat ismerve tudja ellátni a munkakörével kapcsolatos 

feladatokat, valamint tudjon a munkavállalóknak ilyen típusú ügyekben 

szakszerű segítséget nyújtani. 

 

Egyéb célok, feladatok 

 kompetenciafejlesztés 

 változatos munkaformák, munkamódszerek alkalmazása 

 digitális anyagok, eszközök használata, tanulást támogató környezet megteremtése, 

iskolai moodle-rendszer használata 

 személyiségfejlesztés 

 önálló gondolkodásra, tudás alkalmazására nevelés 

 közösségfejlesztés, szociális kompetenciák fejlesztése 

 belső tudásmegosztás 

 pedagógus továbbképzéseken való részvétel 

 folyamatos fejlesztő visszajelzés, értékelés 

 különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozás 

 egészségfejlesztés 

 környezeti nevelés 

Ütemterv 

Szeptember: 

 

 tantárgyi követelményrendszer újragondolása –  

Felelős: a munkaközösség összes tagja 

 tanmenetek felülvizsgálata, új tantárgyakra történő kidolgozása –  

Felelős: a mk. összes tagja 

 évfolyamdolgozatok, beszámolók, kisérettségik ütemezése 



 korrepetálások, szakkörök, emelt és középszintű érettségi felkészítők felmérése, 

indítása 

Felelős: Lakosné P. Andrea 

 beiskolázással kapcsolatos vetélkedő előkészítése, az idegennyelvi munkaközösséggel  

Felelős: Dr. Balogh Sára, Hevesi Katalin 

 Az iskolai projekthét munkaközösségi programjának előkészítése: 

Felelős: Lakosné P. Andrea vezetésével a munkaközösség minden tagja 

 

Október: 

 a végzős évfolyamon kisérettségi szervezése komplex szakmai tantárgyból e, írásbeli 

október első hete, szóbelik egyéni beosztás szerint okt. 22-ig, délután14
00

-tól 

Felelős: a tanító szaktanárok (Czimmer Julianna, Ihász Gábor, Kovács Szilvia, Ruskó 

Sándorné) 

 folytatódik a beiskolázással kapcsolatos vetélkedő szervezése, eredmények értékelése, 

továbbjutók meghatározása 

Felelős: Czimmer Julianna, Kovácsné Terjék Mónika 

 nyílt napra speciális témákkal készülünk 

Felelős: a munkaközösség minden tagja 

 Komplex vetélkedő meghírdetése 

Felelős: Czimmer Julianna 

 Pénzsztár vetélkedőre való jelentkeztetés, felkészítés 

Felelős: dr. Balogh Sára 

November: 

 projektfeladatok kiadása 

felelős: a tanító szaktanárok 

 a nyílt naphoz kapcsolódóan vetélkedőt szervezünk a 8. osztályosoknak november 10. 

Felelős: a munkaközösség minden tagja Czimmer Julianna vezetésével 

 nyílt napon bemutató órákat tartunk 

December: 

 A kiadott projektfeladatok értékelése 

Felelős: a tanító tanárok 

 Komplex vetélkedő 1. forduló értékelése 

Felelős: Czimmer Julianna 

Január: 

 a végzős évfolyamon kisérettségi szervezése komplex szakmai tantárgyból , írásbeli 

január utolsó  hete, szóbelik egyéni beosztás szerint február 10-ig, délután14
00

-tól 

Felelős: a tanító szaktanárok (dr. Balogh Sára, Czimmer Julianna, Ihász Gábor,  

Ruskó Sándorné, Laukó Zsuzsanna) 



 SZÉTV, OSZTV jelentkezések intézése 

Felelős: szaktanárok, Lakosné P. Andrea 

 Komplex vetélkedő 2. forduló továbbjutók meghatározása, előzetes feladatok 

kiküldése 

Felelős: Lakosné P. Andrea, Czimmer Julianna 

 Nyílt nap, bemutató órák szervezése 

 

Február:  

 SZÉTV elődöntő bonyolítása 

Felelős: szaktanárok, Lakosné P. Andrea 

 Komplex vetélkedő döntő: 

Felelős: Lakosné P. Andrea 

 részvétel a szóbeli meghallgatásokon 22., 23., 24. 

Március: 

 Pénz7, március 6-10 között 

felelős: Laukó Zsuzsanna 

Április:  

 SZÉTV 2. forduló bonyolítása 

Felelős: Lakosné P. Andrea 

 Érettségi szintfelmérő 

Felelős: az érettségiztető szaktanárok 

Május: 

 komplex szakmai kisérettségi a 10. évfolyamon május 8.-i héten 

Felelős: a tanító szaktanárok 

 11. évfolyam szakmai szintfelmérés 

Felelős: a tanító szaktanárok 

Június: 

 Az éves eredmények értékelése 

Felelős: a munkaközösség minden tagja Lakosné P. Andrea vezetésével 

 

Budapest, 2016. szeptember 2.       Laukó Zsuzsanna 

         munkaközösség-vezető 


