
Gazdálkodási alaptevékenység ellátása képzési szakirány 

„Pénzügyi alapismeretek” tantárgy célja és követelményrendszere 

11. évfolyam 

 

 

 

A pénzügyi alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy 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 intézményrendszerében és 

ismerje az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat. Alkalmas legyen meghatározni és kiválasztani a 

pénzforgalom lebonyolításának vállalkozás számára leginkább megfelelő módját. Ismerje és tudja 

alkalmazni a pénztár kialakításának szabályait, a fizetési számla nélküli fizetési módozatokat. 

 

 

Tankönyv: Dr. Horváth Zsuzsanna, Pénzügy I., Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. 2013. és 

Dr. Horváth Zsuzsanna, Példatár és Feladatgyűjtemény a Pénzügy I. című tankönyvhöz, 

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. 2010. 

 

- a tanév közben a füzetbe leírt óravázlatok és az elkészített munkagyakorlatok.  

 

 

Követelmények:  

- a tananyagban felsorolt fogalmak pontos ismerete,  

- a gazdasági összefüggések ismerete és alkalmazása.  

 

Az ismeretanyag elsajátításának feltételei: 

- a tanítási órákon történő folyamatos, aktív részvétel 

- a tanítási órákra való rendszeres készülés, amely tartalmazza az elméleti anyagrészek 

megtanulását és a házi feladatok önálló elkészítését 

- a tantárggyal kapcsolatos formai követelmények betartása. 

 

A számonkérés történhet szóban és írásban.   
 

A teljesítményszázalékokhoz rendelt érdemjegyek  

90  - 100% jeles 

80  -   89% jó 

65  -   79% közepes 

50  -   64% elégséges 

0-   49% elégtelen 

 

 

A félévi és az év végi osztályzatok kialakítása folyamatos számonkérés és az írásbeli dolgozatok 

alapján történik. A nagydolgozatok eredményét kétszeres súlyozással kell figyelembe venni. A 

nagydolgozatok érdemjegyei az e- naplóban témazáró dolgozatként, piros jelzéssel találhatók meg. 

A félévi és az év végi osztályzatokat átlagszámítással kell meghatározni. Ha az így megállapított 

osztályzat törtszám, akkor mindkét irányban csak a közrefogó egész számokig lehet eltérni. Az év végi 

osztályzat az egész tanév teljesítménye alapján kerül megállapításra. A 12. évfolyamon a tanulók 

komplex írásbeli és szóbeli próba érettségi vizsgát tesznek. A vizsgának a pénzügy tantárgy is része. 

Az így szerzett osztályzatnak a súlyozása megegyezik a témazárókéval.  

 

 

A dolgozatok külalakját és félévenként a füzetvezetés formáját, rendezettségét értékeljük és 

osztályozzuk. A kettő együtt adja az írásbeli munkák külső alakjának osztályzatát.  

 

 



A tantárgyhoz szükséges felszerelés: 

 

 négyzetrácsos vagy franciakockás füzet az óravázlatok számára, külön füzet a 

definíciók és alapösszefüggések kigyűjtéséhez 

 tankönyv 

 toll, vonalzó, számológép 

 

 

Budapest, 2015. szeptember 

 


