
 Szakmai tárgyak (szakgimnáziumi): 

54 344 01 Pénzügyi–számviteli ügyintéző 

Adózás (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Az adózás rendje        

Az adózó és az adóhatóságok 

Az adóhatóságok hatásköre és illetékessége 

Az adókötelezettség szabályai 

Az adómegállapítás formái 

Adótitok 

Ellenőrzés célja, és fajtái 

Az ellenőrzés megindítása és lefolytatása, az ellenőrzés befejezése 

Jogkövetkezmények: késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, adóbírság, mulasztási bírság 

Személyi jövedelemadózás és bért terhelő járulékok  

Az adó megállapítására, bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályok a személyi 

jövedelemadó törvény alapján (az adómegállapítása, adónyilatkozat, egyszerűsített bevallás, 

munkáltatói adómegállapítás, adófizetés) 

Az adóköteles és az adómentes bevételek, az adóköteles bevételek legfőbb jellemzői 

A bevételek jövedelemtartalmának megállapítása: az összevonásra kerülő jövedelmek 

(kiemelten a munkaviszonyból származó jövedelmekre, a megbízási díjakra, és a vállalkozói 

„kivétre”) 

Az adóelőleg megállapítása, bevallása és megfizetése 

A bért terhelő járulékok 

A szociális hozzájárulási adó 

Adóelőleg számítása és az éves adóbevallás elkészítése, a kifizetendő havi bér megállapítása 

gyakorló feladatokon keresztül 

A különadózó jövedelmek adóztatása kiemelten az ingóság és az ingatlan értékesítés 

adóztatása, a kamatjövedelem, az osztalékból származó jövedelem 

Feladatok megoldása az összevonásra kerülő és a különadózó jövedelmekre, esettanulmány 

elkészítése kiscsoportos keretben 

Egyéni vállalkozó jövedelemadózási formái    

Az egyéni vállalkozók adózási szabályai a személyi jövedelemadóban 

- A vállalkozói személyi jövedelemadó 

A vállalkozói kivét, a vállalkozói nyereség és a vállalkozói osztalékalap 

adózási szabályai 

- Az átalányadózás szabályai 

Az egyszerűsített vállalkozói adó 

- Az adónem választásának feltételei 

- Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

- Az egyszerűsített vállalkozói adó mértéke. 

- Az egyszerűsített vállalkozói adó által kiváltott adónemek 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az általuk 

kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a vállalkozói személyi jövedelemadó, valamint az 

egyszerűsített vállalkozói adó körében, esettanulmány elkészítése kiscsoportos keretben 



Társaságok jövedelemadózása      

A társasági adó alanyai 

Az adófizetési kötelezettség 

A társasági adóalap meghatározása 

Az adózás előtti eredmény, az adóalap és a jövedelem(nyereség) minimum összefüggései 

Az adóalap-korrekciós tételek jelentősége 

Az adóalapot módosító tételek csoportjai: 

- az adóalapot jogcímében (egyszerre) növelő és csökkentő tételek 

- az adóalapot csak csökkentő tételek 

- az adóalapot csak növelő tételek 

Az adó mértéke 

Az alapvető adókedvezmények 

Az adózás utáni eredmény és a mérlegszerinti eredmény 

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai 

- Az adónem választásának feltételei 

- Az egyszerűsített vállalkozói adó alapjának meghatározása 

További adónemek a hatályos jogszabályok alapján: adóalany, adóalap, adómérték, az általuk 

kiváltott adók 

Egyszerűbb feladatok megoldása a társasági adófizetési kötelezettség és a mérlegszerinti 

eredmény megállapítása területén a legjellemzőbb adóalap korrekciós tételek alapján 

Általános forgalmi adó       

Az általános forgalmi adó alanyai 

A gazdasági tevékenység fogalma 

A termék értékesítésének és szolgáltatás nyújtásának esetei a tv. értelmében 

A termék közösségen belüli beszerzés és a termék importja 

A teljesítés helye a termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében az általános 

szabályok értelmében 

Az adófizetési kötelezettség keletkezése, a fizetendő adó megállapítása 

Az adó alapja termék értékesítése és a szolgáltatások nyújtása esetében 

Az adó lapjának utólagos csökkentése 

Az adó mértéke 

Az adó alóli mentességek szabályai 

Az adólevonási jog keletkezése 

Az előzetesen felszámított adó megosztása 

Az adólevonási jog korlátozása 

Adófizetési kötelezettség megállapítása 

A számlázás szabályai 

Feladatok megoldása az általános forgalmi adó fizetendő adójának megállapítására, a 

vállalkozást terhelő általános forgalmi adó és az előzetesen felszámított adó megoszlására 

vonatkozóan az adó alóli mentességek és az adómértékek több kulcsára tekintettel. 

Helyi adók         

A gépjárműadó 

- A belföldi gépjárművek adójának alanya és az adókötelezettség keletkezése 

- Mentesség az adó alól 

- Az adó alapja és mértéke személyszállító gépjármű és tehergépjármű esetén 

- Az adó mértéke és az adó kedvezmények 

- A cégautóadó 

- A cégautóadó alanyai. A cégautóadó fizetési kötelezettség keletkezése (bérlet, 

lízing, kiküldetés stb.) 



- Az adó mértéke 

- A gépjárműadó és a cégautóadó összevezetésének feltételei 

A helyi adók 

- A helyi adók típusai: vagyoni típusú (építményadó és telekadó), kommunális jellegű 

adók (magánszemélyek kommunális adója és idegenforgalmi adó), helyi iparűzési 

adó 

- Az egyes típusok adóalanyai 

- Az adó alapja és mértéke 

- Az adókötelezettség teljesítése 

Egyszerűbb feladatok megoldása a gépjárműadóra, a cégautóadóra, valamint a helyi 

adótörvényben meghatározott adónemekre 

Adózás gyakorlat (12, 1/13) 

12. évfolyam és 1/13. évfolyam  

Személyi jövedelemadó (SZJA) 

- összevont adóalap értelmezése, 

- adóalap kedvezmény, különös tekintettek a családi adóalap kedvezményre, 

- külön adózó jövedelem számítása, különösen az egyéni vállalkozó esetére. 

Általános forgalmi adó (ÁFA) 

- adó meghatározása a számla végösszege után, 

- értékesítés után fizetendő adó megállapítása, 

- beszerzés utáni adólevonási jog, 

- ÁFA az Európai Unióban. 

Helyi adók megállapítása 

- építményadó számolása, 

- iparűzési adó számolása. 

Adózási alapismeretek (12, 1/13) 

12. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Az államháztartási rendszer  

- a közfeladatok finanszírozása, 

- az államháztartás alrendszerei, 

- bevételek és kiadások az államháztartás rendszerében, 

- államháztartási költségvetés egyenlegének értelmezése. 

Adózási alapfogalmak 

- adóalany, adóalap, adómérték, adómentesség, adókedvezmény, adókötelezettség, 

- adók csoportosítása, 

- magyar adójogi rendszer forrása. 

Kiemelt adónemek 

- személyi jövedelemadó (összevont jövedelmek adózása, külön adózó jövedelmek, 

adóelőleg megállapítása, adóalap és adókedvezmények rendszere) 

- általános forgalmi adó (adóalap, adómérték, adólevonási jog, adófizetési 

kötelezettség, a számlázás) 

- egyéb adónemek (szociális hozzájárulási adó, EVA, KATA és munkavállalót 

terhelő járulékok) 

- helyi adó rendszere (építményadó, iparűzési adó) 



- adóigazgatás (bevallási kötelezettségek, adóbefizetés, adóbírság, mulasztási bírság). 

Általános statisztika (10, 1/13) 

10. évfolyam és 1/13. évfolyam 

A statisztika alapfogalmai: a statisztika fogalma; a statisztikai sokaság fajtái, jellemzői; a 

statisztikai ismérv és fajtái; a statisztikai adatok rendezése, a csoportosítás  

Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei:  

A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai; a statisztikai tábla fogalma, 

statisztikai táblák típusai;  

Dinamikus viszonyszám, bázis- és láncviszonyszám fogalma, jellemzői, számítása, és ezek 

összefüggései, alkalmazási területei; megoszlási, koordinációs viszonyszám fogalma, 

jellemzői, számítása és összefüggései, alkalmazási területei; intenzitási viszonyszám fogalma, 

fajtái, jellemzői, számítása, összefüggések; a gazdasági életben használt néhány legfontosabb 

intenzitási viszonyszám; intenzitási viszonyszám dinamikájának vizsgálata; 

A középértékek fogalma, fajtái, számítása  

Helyzeti középértékek: módusz fogalma, számítása; medián fogalma, számítása;  

Számított középértékek: számtani átlag fogalma, fajtái, számítása; harmonikus átlag fogalma, 

fajtái, számítása; négyzetes átlag fogalma, számítása; kronologikus átlag fogalma, számítása; 

mértani átlag fogalma, számítása; a szóródás vizsgálata: fogalma, mutatói, számítása 

Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása: a standardizálás módszere; 

standardizálás különbségfelbontással: főátlagok eltérése, részátlagok hatása, összetételhatás, 

összefüggés az eltérések között; indexek számítása  standardizálás alapján: főátlag index, 

részátlag index, összetételhatás indexe, összefüggések az indexek között 

Az érték, ár és volumenindex: A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható 

tényezők; az értékindex számítása és értelmezése; az árindex számítása és értelmezése; a 

volumenindex számítása és értelmezése; összefüggés az indexek között; az árbevételre ható 

tényezők számszerűsítése, összefüggésük 

A grafikus ábrázolás: grafikus ábrázolás eszközei; grafikus ábrák készítése; az ábrázolás 

alkalmazási területei 

Elektronikus adóbevallás gyakorlata (5/13, 2/14) 

5/13. illetve 2/14. évfolyam 

Gyakorlati előkészítés  

A munka előkészítésének menete: 

- NAV honlapján tájékozódás. 

- Keretprogram letöltés, a kiválasztott nyomtatványok és kitöltési útmutatójuk 

letöltése. 

- A számítógépen a nyomtatványkitöltő rendszerben a kiválasztott bevallás 

megnyitása. 

- A törzsadatok kitöltése. 

Elektronikus bevallás gyakorlata 

Az elkészítendő bevallások fajtái: 



- a dolgozók be- és kijelentésének elkészítése, adatváltozások bejelentése, valamint 

az egyszerűsített dolgozói bejelentés (T1041, T1042E). 

- bevallás elkészítése a foglalkoztató, kifizetőhely havi szja, szociális hozzájárulási 

adó és járulék kötelezettségéről a munkavállalók és minden egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatott személy munkavégzésével kapcsolatosan (08-as és 08E bevallás). A 

kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó (jövedelme 

szerint adózó és átalányadózó), és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális 

hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről (58-as) bevallás elkészítése, 

alkalmazásának esetei. 

- az eva bevalláshoz szükséges adatállomány, a bevallás elkészítése egyéni- és társas 

vállalkozás esetén (43-as bevallás). 

- az átvezetési kérelem elkészítése az adónemek közötti adók átvezetése és a 

visszaigénylendő adó, járulék illetve az esetleges adókiutalás (17-es bevallás) 

a személyi jövedelemadó bevallásához szükséges igazolások begyűjtése után 

magánszemély, illetve egyéni vállalkozó - (jövedelme szerint adózó, átalányadózó, 

ekhós adóalany) - 53-as bevallásának elkészítése. 

- bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás) 

Az éves adatszolgáltatás teljesítése a dolgozó felé a munkavállaló éves munkájával 

kapcsolatos bevételeinek, levont adójának, járulékainak bevallására (M30-as 

bevallás). Munkáltatói éves adatszolgáltatás a személyi jövedelemadó 

megállapításához (M29). Az egészségügyi szolgáltatási járulék alá való ki- és 

bejelentés (T1011-es bevallás). 

- általános forgalmi adó bevallás készítése (65-ös bevallás). 

- egyéni vállalkozó, társaság éves iparűzési adójának a bevallása. 

- az adatlap elkészítése a kilépő dolgozó időszaki béradatainak összesítésére 

(Adatlap, évszám). 

- a kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (KATA). 

- nyilatkozat elkészítése a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás). 

Megjegyzés: A bevallási nyomtatványok tartalma akkor is számon kérhető, ha időközben más 

szám, vagy elnevezés alatt kell a bevallást elkészíteni. 

A bevallások ellenőrzése 

- A kész bevallások áttekintése. 

- Szükség esetén a kitöltési útmutató használata. 

- Ellenőrzési funkció futtatása. 

- Jelzett hibák javítása. 

- Mentés. 

- A hibátlan bevallás kijelölése elektronikus elküldésre. 

Foglalkoztatás I. (5/13, 2/14) 

Megegyezik az 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető (szakgimnáziumi) képzés 

tantárgyával. Lásd: Hiba! A könyvjelző nem létezik.. oldal. 

Foglalkoztatás II. (5/13, 2/14) 

Megegyezik az 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető (szakgimnáziumi) képzés 

tantárgyával. Lásd: Hiba! A könyvjelző nem létezik.. oldal. 

Folyamat- és pénzügyi tervezés (11, 12) 

11. évfolyam 



A folyamat fogalma, értelmezése  

A folyamat fogalma. A projektek időterve, erőforrásterve. Idő és erőforrás tervezési 

módszerek. 

Folyamatok ütemezése  

Mérföldkő fogalma. Folyamatok ütemezésének tervezése. Idő és erőforrás tervek készítése. 

Megvalósítási ütemterv készítése. Folyamattervek készítése számítógépen. 

12. évfolyam 

Pénzügyi tervezés 

Projekt költségvetés készítése. Költség-haszon elemzés ismeretei. Projektek finanszírozása 

(saját erő, támogatás, hitel). Pénzforgalmi, finanszírozási terv készítése. Pénzügyi tervek 

készítése számítógépen. 

Gazdálkodási ismeretek (5/13, 2/14) 

Gazdálkodás a befektetett eszközökkel 

- Az innováció lényege és szerepe a vállalkozásnál 

- A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 

- A tárgyi eszközök üzemfenntartásának szerepe 

- A beruházás szerepe a vállalkozásnál 

- A beruházások gazdaságossági vizsgálata 

- A beruházás folyamata 

Készletgazdálkodás, logisztikai rendszer 

- A vállalkozási logisztika lényege és szerepe 

- A logisztika területei, a logisztika anyagi és információs folyamatai 

- A logisztikai rendszer szerkezete 

- A logisztika stratégiai kérdései 

- A logisztikai rendszer működése 

- A forgóeszközök fogalma, főbb csoportjai (vásárolt és saját termelésű készletek) 

- A készletgazdálkodás, struktúra kialakítása, készletnormák, anyagnormák 

- A teljes forgóeszköz állománnyal való gazdálkodás (optimális összetétel, 

hatékonyság, igényesség, forgási sebesség) 

Munkaerő és bérgazdálkodás 

- A munkaerő és bérgazdálkodás feladatai 

- A vállalkozás munkaerő-szükségletének biztosítása (szükséglet meghatározása, 

biztosítása, hatékony foglalkoztatás) 

- Munkajogi alapismeretek, (munkaviszony, munkaviszony létesítése, megszűnése, 

megszüntetése, munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei, munkaszerződés) 

- Bérgazdálkodás, ösztönzés, érdekeltségei rendszer 

- A kereseti arányok kialakítása 

- A beosztott és vezető munkavállalók belső érdekeltségi rendszere 

- A vállalaton belüli szervezeti egységek érdekeltségi rendszere 

Gazdálkodás, gazdaságosság 

- A vállalkozás eszközei és ráfordítások 

- Az árbevétel és a jövedelem 

- A jövedelem és jövedelmezőség 

- Az árbevétel és profit, fedezeti pont és üzemszüneti pont 

- Az eredményesség javításának főbb útjai 



- A vállalkozás vagyoni helyzete 

- A vállalati pénzgazdálkodás tartalma, főbb elemei 

- A befektetés és finanszírozás összefüggése 

- A vállalkozás külső és belső pénzügyi kapcsolatai 

A vállalkozás vezetése, szervezete és stratégiája 

- A vezetés lényege és funkciói 

- A vezetői döntések, a vállalkozás szervezete 

- A tervezés szerepe, fajtái a vállalkozásnál 

- A vállalati stratégia szerepe, a stratégiai tervezés folyamata 

- A vállalkozási stratégia főbb elemei, fajtái, megvalósítása 

- Az üzleti terv felépítése és tartalma 

A vállalkozás válsága 

-  A vállalati válság lényege, kialakulásának okai 

- A vállalati válság szakaszai és típusai 

- A vállalati válság leküzdése 

- Válságkezelő stratégiák 

- A csődeljárás, felszámolási eljárás 

- A végelszámolás 

Gazdálkodási statisztika (11) 

11. évfolyam 

Vállalkozások minősítési rendszere: a vállalkozások vizsgálatára alkalmazott statisztikai 

módszerek; gyakorlati példák a kis és középvállalkozások minősítésére. 

Gazdálkodási mutatók számítása és tervezése: a vállalkozások gazdálkodásának elemzése: 

vagyoni helyzet elemzése, pénzügyi helyzet elemzése, jövedelmi helyzet elemzése, költségek 

elemzése, bevételek elemzése; hatékonyság elemzése; kockázatok elemzése; üzleti terv 

készítése. 

Munkaerő-gazdálkodás statisztikai vonzatai: munkaügyi statisztikai alapfogalmak; statisztikai 

állományi létszám; létszámgazdálkodás elemezése; a humánerőforrás hatékonyságának 

elemzése; FEOR-, TEÁOR rendszer; munkaügyi statisztikák készítése. 

Gazdasági és jogi alapismeretek (9, 10, 1/13) 

9. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Mikrogazdasági alapok: gazdasági alapfogalmak; termelési tényezők; gazdasági körforgás 

A fogyasztói magatartás és a kereslet: piaci alapfogalmak, szereplők, piaci mechanizmus; a 

fogyasztói döntést befolyásoló tényezők; a fogyasztó döntési mechanizmusa, a racionalizálási 

elv érvényesülése a fogyasztói magatartásban; az egyéni és a piaci kereslet 

A vállalat termelői magatartása és a kínálat; a vállalat környezete, piaci kapcsolatai, formái; 

a termelés technikai, gazdasági összefüggései; a termelés költségei, a költségfüggvények; a 

piac formái és a kínálat; a piacszabályozás; gazdálkodás, gazdaságosság; költség, kiadás, 

ráfordítás bevétel fogalma; a fedezeti összeg; a vállalkozás gazdálkodásának eredménye 

A vállalkozások alapítása, működése: a mikro-, kis- és középvállalkozások jellemzője; az 

egyéni vállalkozás jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése; a társas vállalkozások 

formái, sajátosságai; a társas vállalkozások alapítása, működése; a táras vállalkozások 

megszűnése; csődeljárás, felszámolási eljárás; cégnyilvántartás; a vállalkozás szervezete; a 



vezetés fogalma, vezetési szintek; a vezetői tulajdonságok, vezetők feladatai; a vezetés és 

irányítás információ bázisa; a controlling tevékenység szerepe. 

A gazdasági élet szereplői, az állam feladatai: makrogazdasági fogalmak, gazdasági 

folyamatok; a makrogazdaság szereplői, a gazdasági szférák jellemzői; a makrogazdaság 

piacai; az állam feladatadatai, az állam gazdasági szerepe; monetáris és fiskális politika; az 

államháztartás rendszere; a központi költségvetés szerkezete, főbb bevételi forrásai és 

kiadásai. 

Marketing és áru-kódrendszer: marketing alapfogalmak; a marketing szerepe a 

vállalkozásban; piackutatás; marketingmix; marketingstratégia; a reklámtevékenység jogi 

eszközei; versenyszabályozás; fogyasztóvédelmi alapismeretek; piacfelügyeleti alapfogalmak; 

kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései; szavatosságra és jótállás; vámtarifa 

(Nómenklatúra) szerepe az árubesorolásban és a kereskedelemben; vámtarifák kialakulásának 

története: VET (brüsszeli) Nómenklatúra, HR Nómenklatúra, Kombinált Nómenklatúra, 

Közös Vámtarifa, TARIC; a magyar nemzeti vámtarifa kialakulása; vámtarifa felépítése; 

vámtarifaszám jelentősége; vámtarifaszám a nemzeti jogszabályokban; nómenklatúra 

időállapota; áruosztályozás és áruismeret kapcsolata; közösségi jogalkotás szerepe az 

áruosztályozással kapcsolatosan: Európai Bizottság, Vámkódex Bizottság, Komitológiai 

ülések. 

10. évfolyam és 1/13. évfolyam 

A nemzetgazdaság ágazati rendszere: a nemzetgazdaság fogalma és ágazati rendszere; a 

gazdasági alanyok (szereplők) főbb csoportjai (vállalat, háztartás, állam, stb.); a termelés 

tényezői (föld, munka, tőke, vállalkozás, információ) és kölcsönhatásuk; a tulajdonviszonyok 

és gazdasági koordinációs mechanizmusok; nemzetgazdasági ágak, ágazatok, alágazatok és 

szakágazatok; a nemzetgazdaság teljesítménykategóriái és mérésük; a bruttó kibocsátás, a 

bruttó és nettó hazai termék; a bruttó és nettó nemzeti jövedelem nominál- és reálértéke; a 

gazdasági növekedés, a nemzeti vagyon fogalma, részei. 

Jogi alapismeretek: a jog lényege, fogalma, funkciói; a jogforrás és jogforrási hierarchiája; a 

jogviszony; a jogi norma szerkezete, megjelenése, érvényessége; a jogalkotás, a jogrendszer 

felépítése, tagozódása; a gazdaság és a jog közötti viszony, a jogrend szerepe a gazdaságban; 

a jogszabályok értelmezése, jogalkalmazás. 

Tulajdonjog: a tulajdon fogalma, tartalma, a tulajdonost megillető jogosultságok; a birtoklás 

és birtokvédelem; a használat és hasznok szedése; a rendelkezés joga; a tulajdonjog 

korlátozásai; eredeti és származékos tulajdonszerzés. 

A kötelmi jog: szerződések fogalma, fajtái; a szerződésekre vonatkozó közös szabályok: 

szerződéskötés; a szerződés érvénytelensége, módosítása, megszűnése; a szerződés teljesítése, 

a szerződés megszegése; a szerződés megerősítése, biztosítékadás (foglalók, kötbér, 

kezesség); a szerződések legfontosabb szabályai: adásvétel, bérlet, megbízás, vállalkozás, 

szállítmányozás, fuvarozás, hitel- és számlaszerződés, lízing, biztosítás. 

Könyvelés számítógépen gyakorlat (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Szoftverjog és etika, adatvédelem 

A könyvelési programokkal kapcsolatos követelmények   

Főkönyvi és folyószámla könyvelési rendszer 

Nyitás-zárási műveletek 



Bizonylatok rögzítése (számlák, pénztárbizonylat, bankszámlakivonat, feladások) 

Lekérdezések a főkönyvi rendszerből (napló, főkönyvi karton, főkönyvi kivonat, folyószámla 

kivonat, áfa kimutatás, mérleg, eredménykimutatás, lejárt számlák listája, lejáró számlák 

listája) 

Tárgyieszköz-nyilvántartó program 

Tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának sajátosságai 

Törzsadatok felvitele, a rendszer beállítása 

Beruházás, tárgyi eszköz állományba vétel rögzítése 

Amortizáció elszámolása 

A tárgyi eszközök kivezetése (selejtezés, értékesítés) 

Készletnyilvántartó program 

A törzsadatok felvitele, a program beállítása, értékelési eljárások alkalmazása 

Raktári bevételezések, kiadások bizonylatok alapján (vásárlás, felhasználás, értékesítés, hiány, 

selejtezés) 

A leltár előkészítése, leltári kimutatások készítése 

Listák lekérdezések (analitikus napló, készlet karton) 

Bérelszámoló program alkalmazása 

Törzsadatok felvitele 

A munkavállaló felvétele, munkaügyi nyilvántartás elkészítése 

Bérszámfejtés, bérjegyzék készítése 

Listák, lekérdezések (adó, járulékok, bérkarton, tb és adó igazolás) 

Integrált vállalati rendszerek 

Pénzügy gyakorlat (10, 1/13) 

10. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Pénz időértéke 

A jelen és jövőértékre vonatkozó feladatok felismerése, egyszerű diszkontálási és kamat 

(egyszerű és kamatos kamat) számítási feladatok megoldása. A váltóval kapcsolatos 

műveletek. Váltókibocsátás, váltóforgatás, leszámítolás. 

Értékpapírok értékelése 

Hozamdefiníciók (kamat, osztalék). Egyszerű hozamszámítási feladatok megoldása a kötvény 

(névleges hozam, egyszerű hozam) és a részvény (várható hozam) számítása témakörében. A 

klasszikus kötvény, a részvények reális árfolyamának (elméleti árfolyamának) becslése. 

Valuta, deviza árfolyama 

A valuta, a deviza és árfolyam fogalmak, egyszerű konvertálási feladatokat elvégzése. 

Pénzügyi alapismeretek (10, 11, 12, 1/13) 

10. évfolyam 

Pénzügyi intézményrendszer: a pénz fogalma, funkciói, a kétszintű bankrendszer, a jelenlegi 

magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése. A jegybank és a monetáris szabályozás 

kapcsolata, a magyar központi bank feladatai.  A monetáris és a fiskális politika. A pénzügyi 

intézmények jellemzői, az általuk végzett pénzügyi szolgáltatások. A betétvédelmi szabályok.  

Pénzügyi szolgáltatások: a passzív bankügyletek formái, az aktív bankügyletek formái, 

valamint a hitelbiztosítékok, a semleges bankügyletek formái. 



Pénzforgalom: a pénzforgalom általános szabályai, a fizetési számlák fajtái. A pénzforgalmi 

szolgáltatások lebonyolításának lépései. Az alapvető banki titoktartási szabályok. 

A fizetési módok megkülönböztetése: készpénz nélküli fizetési módok (átutalás, beszedés), 

fizetési számlához kötődő készpénzfizetés, fizetési számla nélküli fizetés.  

A készpénzforgalom lebonyolítása: a pénztár, a pénzkezelés és pénztári forgalom 

elszámolására vonatkozó és a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök legfontosabb alapvető 

elvárásai. A nemzetközi fizetések általános szabályai. 

A pénzügyi piac és termékei: pénzügyi piacok fogalma, csoportosítása, gazdaságban betöltött 

szerepe, a részpiacok jellemzői. Az értékpapírok pénzügyi piacokon betöltött szerepe. 

Értékpapírok megjelenése, fogalma, csoportosítása. 

11. évfolyam 

Az értékpapírok főbb fajtái:  

- a kötvény fogalma, jellemzői, fajtái, vállalati kötvény pénzügyi piacon betöltött 

szerepe 

- a részvény fogalma, jellemzői, fajtái, a részvények szerepe a gazdaságban 

- a közraktárjegy fogalma, jellemzői 

- a váltó, váltótípusok: saját és idegenváltó, váltóműveletek 

- az állampapírok és a monetáris politika kapcsolata, fajtái és jellemzői  

- a banki értékpapírok 

A tőke- és pénzpiaci ügyletek: prompt és termin ügyletek 

12. évfolyam 

Pénzügyi intézményrendszer: 

- A jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése. 

- Nem monetáris közvetítők és feladataik (biztosítók, nyugdíjpénztárak) 

- Magyar Bankszövetség, OBA, BEVA 

- A nemzetközi pénzügyi intézmények  

Biztosítási alapismeretek:  

- Biztosítási alapfogalmak, a biztosítás szerepe, jelentősége, módszere 

- Biztosítási ágazatok rendszerei 

- Biztosítási szerződés és a biztosítási díj 

- Likviditás, jövedelmezőség és hatékonyság 

A pénzforgalom: a nemzetközi fizetések általános szabályai. 

1/13. évfolyam 

Pénzügyi intézményrendszer: a pénz fogalma, funkciói, a kétszintű bankrendszer, a jelenlegi 

magyar pénzügyi intézményrendszer felépítése. A jegybank és a monetáris szabályozás 

kapcsolata, a magyar központi bank feladatai.  A monetáris és a fiskális politika. A pénzügyi 

intézmények jellemzői, az általuk végzett pénzügyi szolgáltatások. A betétvédelmi szabályok.  

Pénzügyi szolgáltatások: a passzív bankügyletek formái, az aktív bankügyletek formái, 

valamint a hitelbiztosítékok, a semleges bankügyletek formái. 

Pénzforgalom: a pénzforgalom általános szabályai, a fizetési számlák fajtái. A pénzforgalmi 

szolgáltatások lebonyolításának lépései. Az alapvető banki titoktartási szabályok. 

A fizetési módok megkülönböztetése: készpénz nélküli fizetési módok (átutalás, beszedés), 

fizetési számlához kötődő készpénzfizetés, fizetési számla nélküli fizetés.  



A készpénzforgalom lebonyolítása: a pénztár, a pénzkezelés és pénztári forgalom 

elszámolására vonatkozó és a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök legfontosabb alapvető 

elvárásai. A nemzetközi fizetések általános szabályai. 

Pénzügyi piac és termékei: a pénzügyi piacoknak szerepe, csoportosítása, részpiacok 

jellemzői. Az értékpapírok megjelenési formái, főbb jellemzői (a kötvény, a részvény, a 

közraktárjegy, a váltó, állami és banki értékpapírok).  

Biztosítási alapismeretek: a nem monetáris közvetítők és feladataik. A biztosítási 

alapfogalmak, a biztosítás szerepe, jelentősége a modern gazdaságban. Biztosítási szerződés 

és a biztosítási díj. 

Projekt-finanszírozás (5/13, 2/14) 

Projektfinanszírozás alapjai 

A projektek és projektfinanszírozás fogalma, jellemzői 

A projektfinanszírozás szereplői 

A projektfinanszírozás csatornái 

A projektfinanszírozás menete 

A projektfinanszírozási struktúrájának kialakítása (finanszírozási mix) 

PPP, a köz- és magánszféra partnersége 

A projektfinanszírozásban használt tőke- és hitelfajták jellemzése. A projekt-finanszírozásban 

használt pénzügyi eszközök 

A pénzügyi döntések és a finanszírozás összefüggése, tőkeáttétel, forrás- és tőkeszerkezetre 

jellemző mutatószámok; 

Finanszírozási alapelvek és azok értelmezése a projektekre 

Finanszírozási források jellemzése, a tőkeköltség értelmezése, becslése. 

Saját erő formái 

A projektfinanszírozás helye a banki finanszírozásban 

Hitelminősítés, hitelezés folyamata 

A projektfinanszírozás garanciái (nagy és nemzetközi projekt). A garanciák típusai. 

A projektfinanszírozás kockázati tényezői. Kockázati szakaszok, finanszírozók, tényezők 

Főbb kockázati típusok a projektfinanszírozásban. Üzleti, hitelezői, nemzetközi finanszírozás 

kockázatai 

A biztosítékrendszer (a biztosítékok formái, szerepe, jellemzői) 

Garanciaintézmények szerepe és az állami szerepvállalás a projektek finanszírozásában, a 

garanciák típusai 

A projektértékelés általánosan használt módszerei. Cash flow elemzés, NPV, IRR, PI, ROI 

Projektkockázatok becslése (Szcenárió elemzés, érzékenységi elemzés, Monte-Carlo 

szimuláció, fedezeti-pont elemzés), a kockázatok kezelése 

A projektek pénzügyi tervezése 

A projektek pénzügyi tervezésének alapjai (munkaterv, humánerőforrás-terv). A pénzügyi 

terv kidolgozása (mérlegterv, eredményterv, likviditási terv). A projektköltségvetés 

készítésének folyamata és módszerei (cash flow, likviditástervezés, költség-haszon elemzés). 

Projektdokumentáció (megvalósíthatósági tanulmány, szerződésvázlat, hitelszerződés és 

projektszerződés) 

A projektfinanszírozás jövője, és a lehetséges változások.  

A projekt-támogatások 

Kis- és középvállalkozások gazdaságfejlesztést szolgáló támogatásai 

Az EU támogatások intézményrendszere és az EU támogatási források 

A pályázatírás és a pénzügyi tervezés kapcsolata 



Projektfinanszírozás és projektciklus-menedzsment (PCM) 

Indikátorok definiálása, SMART és QQTTP elv 

A végrehajtáshoz kapcsolódó monitoring és pénzügyi ellenőrzés 

Kifizetési kérelmek tartalmi és formai elemei 

Projektfinanszírozás gyakorlata (5/13, 2/14) 

Projektértékelés módszerei  

Az elméleti órán megtanult projektértékelési módszerek alkalmazása a gyakorlatban, 

figyelemmel a kockázati tényezőkre a projektkockázatok becslését alkalmazva. 

Felkutatott finanszírozási források költségének megállapítása, a forrásokhoz rendelhető 

biztosítékok megadása. 

A projektek pénzügyi tervezése  

Projekttervek kidolgozása konkrét feladatok alapján. A tervezésnél a számítógépes 

programokat alkalmazva állítsunk össze pénzügyi terveket. Esettanulmány készítése, 

projektdokumentáció összeállítása 

A projektfinanszírozás gyakorlata 

A gyakorlaton a tanulók előre megadott feltételek alapján esettanulmányt készítenek, melyhez 

az elméleti ismereteiket, a gyakorlati készségüket használják fel. Az esettanulmányok 

kapcsolódjanak mindenkori pályázati finanszírozási forrásokhoz. A jelöltek a projekt 

értékelést a tanult módszerek alapján végezzék, figyelemmel a kockázati hatásokra. Az 

esettanulmány a projektdokumentációk követéséhez is kapcsolódjon. Az esettanulmány 

kidolgozásánál használja a tanuló a projektkészítést segítő számítógépes programokat. A 

gyakorlati órán készítsük fel a tanulókat egy komplex projektfolyamat kidolgozására, mely a 

finanszírozáson kívül a projekttervezési folyamatokat is magába foglalja. Ezzel a módszerrel 

a vizsgakövetelményben előírt esettanulmány 

összeállítását alapozzuk meg. 

Projektfolyamatok követése (5/13, 2/14) 

Projektmenedzsment alapok 

- A projekt fogalma, a projektek csoportosítása 

- A projektben érdekelt szereplők 

- A projekt szervezeti formái 

- A projektmenedzsment funkciói és területei 

- Projektstandard, a projekt életgörbéje, fázisa 

- Projekttermék meghatározása 

- Projektciklus menedzsment 

- Nagyvállalati projektmenedzsment 

Projekt elemzése, tervezése 

- Problémaelemzés, célok meghatározása, SWOT analízis 

- Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységfa, logikai keretmátrix 

- A projekt időtervének elkészítése (Gannt-diagram, hisztogram, hálótervezés) 

- Kritikus út meghatározása 

- A projekt költségtervének elkészítése 

- Kockázatelemzés (érzékenység elemzés, valószínűség vizsgálat) 

- Projektegyensúly kialakítása 

- Projektbecslés módszerei 

- Projekttervek jóváhagyása 

- A projekt definiálás dokumentumai 



- A projekttervezés dokumentuma 

Projekt irányítása, dokumentálása 

- A projektmenedzsment csoport kiválasztása, munkamegosztás 

- A projektmenedzselés folyamata 

- Idő, költség, és minőség menedzsment 

- Emberi erőforrás, kockázat és kommunikációs menedzsment 

- A projektirányítás dokumentumai 

- A projektzárás (szakmai és pénzügyi zárás) 

- A lezárt projekt elemzése, értékelése 

- Projektmonitoring, nyomon követési eljárások, eltérések elemzése 

- A projektzárás és értékelés dokumentumai 

Közbeszerzési eljárás 

- A közbeszerzési törvény, a törvény hatálya alá tartozó beszerzések 

- A közbeszerzési eljárások típusai 

- Közbeszerzési terv, szabályzat 

- Ajánlattételi felhívás, műszaki dokumentáció 

- Közbeszerzési döntés folyamata, az ajánlatok értékelése 

- Szerződéskötés, pénzügyi elszámolás sajátosságai 

- A közbeszerzési eljárás dokumentumai 

Projekttervezés gyakorlata (5/13, 2/14) 

Projektirányítás számítógéppel 

- A projekt szoftver sajátosságai 

- A szoftver alapbeállításai 

- Projekt adatok meghatározása 

- Tevékenységek felvitele, kapcsolatok megadása 

- Tevékenység hierarchia rögzítése 

- Tevékenységek törlése, mozgatása, beszúrása 

- Kritikus út lekérdezése 

- Erőforrások felvitele, beállítások, túlterhelt erőforrások, simítás 

- Naptárak, munkarendek 

- Költségek tervezése (arányos és fix költségek) 

- Költségtáblák, jelentések 

- Mintafeladatok megoldása a projekt szoftverrel 

Projektterv készítése 

- A tanuló önálló munkában projekttervezés esettanulmányt készít a projekt szoftver 

támogatásával 

- Projekt kiválasztása 

- Projekt célkitűzés, tevékenységfa, logikai keretmátrix elkészítése 

- Projekt időterv elkészítése 

- Projekt költségterv elkészítése 

- A projekt definiálás és tervezés dokumentumai 

Statisztika gyakorlat (10, 1/13) 

10. évfolyam 

Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei:  



- Különböző típusú statisztikai sor készítése; különböző típusú statisztikai tábla 

készítése. 

- Dinamikus viszonyszám, bázis- és láncviszonyszám alkalmazási területei, 

számítása, és ezek összefüggései; megoszlási, koordinációs viszonyszám számítása 

és összefüggései, alkalmazási területei; intenzitási viszonyszám számítása, 

összefüggések; a gazdasági életben használt néhány legfontosabb intenzitási 

viszonyszám; intenzitási viszonyszám dinamikájának vizsgálata; számítógépes 

programok, statisztikai a függvények használata; elemzések és következetések 

levonása kiszámított adatokból. 

- A középértékek számítása; Helyzeti középértékek: módusz számítása; medián 

számítása. 

- Mennyiségi sorok elemzése számított középértékekkel: számtani átlag fajtáinak 

számítása; harmonikus átlag fajtáinak számítása; négyzetes átlag számítása; 

Idősorok elemzése középértékekkel: kronologikus átlag számítása; mértani átlag 

számítása; számítógépes programok, statisztikai a függvények használata; 

elemzések és következetések levonása kiszámított adatokból. 

- A szóródás mutatóinak számítása; elemzések és következetések levonása 

kiszámított adatokból. 

Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása: standardizálás 

különbségfelbontással: főátlagok eltérése, részátlagok hatása, összetételhatás, összefüggés az 

eltérések között; indexek számítása a standardizálás alapján: főátlag index, részátlag index, 

összetételhatás indexe, összefüggések az indexek között; elemzések és következetések 

levonása kiszámított adatokból. 

Az érték, ár és volumenindex: A termelési, forgalmi érték meghatározása, nagyságára ható 

tényezők; az értékindex számítása és értelmezése; az árindex számítása és értelmezése; a 

volumenindex számítása és értelmezése; összefüggés az indexek között; az árbevételre ható 

tényezők számszerűsítése, összefüggésük; elemzések és következetések levonása kiszámított 

adatokból. 

Számvitel (5/13, 2/14) 

A számviteli törvény, éves beszámoló: A számviteli a törvény. A számvitel fogalma és részei, 

számviteli alapelvek. A különböző beszámolási formák alkalmazásának feltételei, az áttérések 

szabályai. A közzététel, letétbe helyezés és a könyvvizsgálat. 

A könyvvitel fogalma, feladatai. A vállalkozás eszközei, források. A mérleg. 

A bizonylatok, a bizonylati elv, a bizonylati fegyelem, a bizonylatok útja, a bizonylatok 

javítása. 

Az egységes számlakeret, a vállalati számlarend. 

 A tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások: A tárgyi eszközök fogalma, csoportosítása, 

értékelése,terv szerinti és terven felüli értékcsökkenése. A tárgyi eszközök amortizáció 

számítása degresszív eljárásokkal (nettó érték alapú, évek száma összeg módszer, 

szorzószámos módszer). 

A tárgyi eszközök piaci értékelése, az értékhelyesbítés. 

A belföldi, közösségi és import beruházás, a felújítás és könyvelése. A saját előállítású tárgyi 

eszközökkel kapcsolatos elszámolások. A beruházás és felújítás analitikája. 



Állományváltozások elszámolása (terven felüli értékcsökkenési leírás, selejtezés, értékesítés, 

térítés nélküli átadás, átvétel, apportkénti bevitel és átvétel, hiány, káresemény, 

értékhelyesbítés.) 

Immateriális javakkal kapcsolatos elszámolások: Az immateriális javak és fajtái, analitikus 

nyilvántartásuk.  Az immateriális javak beszerzésének könyvelése, terv szerinti 

értékcsökkenése és értékcsökkenési leírásának számítása és könyvelése, terven felüli 

értékcsökkenés. 

Az immateriális javak (vagyon értékű jogok és szellemi termékek) selejtezése, térítés nélküli 

átadása és átvétele, apportkénti bevitele és értékesítésének könyvelése, selejtezés és hiány 

elszámolása. 

A vásárolt készletek elszámolása: A vásárolt készletek fajtái, bekerülési értéke. Az 

anyagokban bekövetkezett változások könyvelése, ha a vállalat évközben folyamatos 

értéknyilvántartást nem vezet. 

Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron történő, illetve tényleges beszerzési áron 

való nyilvántartásnál, visszaküldés és az engedmény könyvelése. Anyagfelhasználás 

számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO elv alapján. Az 

anyagértékesítés, káresemény és gazdasági társaságba bevitt anyagokkal kapcsolatos 

gazdasági események könyvelése. 

A leltári eltérések számítása és könyvelése, az értékvesztés számítása és könyvelése. 

Az áruk fogalma, csoportosításuk. Nagykereskedelmi és kiskereskedelmi árubeszerzés, 

visszaküldés engedmény könyvelése, áruértékesítés, a leltári eltérések bizonylatolása és 

könyvelése. 

A göngyöleg fogalma, csoportosítása. Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése. 

A saját göngyöleg beszerzése és kiszámlázása, a kiszámlázott göngyöleg visszaérkezésének 

könyvelése. A göngyölegek kiselejtezése. 

A közvetített szolgáltatás fogalma, a leszámlázott közvetített szolgáltatás. 

Jövedelemelszámolás: A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem 

részei. 

A bérfeladás számítása, a levonások nyilvántartása, a bérek közterheinek számítása, bérfizetés 

eseményeinek könyvelési feladatai. A bérszámfejtésből származó kötelezettségek átutalása. 

Az elszámolásra kiadott összegekkel, és fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvelési 

feladatok. 

Költségekkel kapcsolatos elszámolások: A költségek fogalma, elszámolásának lehetőségei. A 

költségnemek tartalma és a költségnemek könyvelése Költségmódosító tételek, időbeli 

elhatárolás. 

Az értékesítési, igazgatási költség és az egyéb általános költség tartalma. 

Az önköltség fogalma, részei, kalkulációs séma. 

Saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások: A saját termelésű készletek fogalma, 

fajtái és értékelésük, közvetlen önköltségének meghatározása. 

Raktárra vétellel kapcsolatos számítások és könyvelésük, állományváltozásainak 

meghatározása. 

A késztermékek leltári különbözetének elszámolása. 



Az értékesítés bizonylatolása, a számla tartalmi elemei, az értékesítés könyvelése, árbevétel, 

fizetendő áfa, készletcsökkenés kiszámítása és könyvelése. Visszáru és minőségi engedmény 

számítása és könyvelése. A kiszámlázott ipari szolgáltatás elszámolása, könyvelése. 

Az közösségi értékesítés és az export elszámolása, könyvelése. 

Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolások: A bankszámlát és a pénztárszámlát 

érintő legfontosabb gazdasági események könyvelése, kezelési szabályok. 

Az adott kölcsönökkel, váltóval, kapott váltóval kapcsolatos események, elszámolások. 

Az értékpapírok, befektetett és forgatási célú pénzügyi eszközök könyvelése.  

A költségvetési kiutalási igények és teljesítésük. 

A kamatok aktív és passzív időbeli elhatárolásának könyvelése. 

Kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások: A kötelezettségek fajtái és jellemzőjük, 

analitikus nyilvántartásuk. A hitel és a kölcsöntartozás keletkezése és megszűnése. A saját 

váltó kibocsátásának és kifizetésének könyvelési feladatai. A kötvénykibocsátás és törlesztés 

könyvviteli elszámolása. 

A költségvetési kapcsolatok számviteli elszámolása, költségvetési befizetési kötelezettségek, 

az általános forgalmi adóval kapcsolatos számviteli feladatok. 

A szállítókkal és más rövidlejáratú kötelezettségekkel kapcsolatos könyvviteli elszámolások. 

A zárás, éves beszámoló A könyvviteli zárlat célja és feladatai. 

A beszámolókészítés, a beszámoló részei, ezek tartalma, összeállítása. 

Társasági adó, osztalék elszámolása, az adózott eredmény meghatározása. 

Számvitel gyakorlat (10, 12, 1/13) 

10. évfolyam 

Pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok  

Kiadási és bevételi pénztárbizonylat. Időszaki pénztárjelentés. Készpénzfizetési számla.  

Készpénzforgalomhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatainak elkészítése 

A tárgyi eszköz nyilvántartása  

Tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó karton. Üzembe helyezési okmány.  Amortizáció 

számítása. Tárgyi eszköz analitika készítése 

 

Vásárolt készletek bizonylatai 

Készlet bevételezése, kivételezési bizonylat. Készletnyilvántartó lap. Szállítólevél. Számla. 

Készletnyilvántartás készítése  

12. évfolyam 

Pénzügyi analitika számítógépen  

Pénztár könyvelése bizonylatok alapján 

Bankszámla forgalom könyvelése bankszámla kivonat alapján 

Pénzügyi analitika készítése 

Komplex számviteli esettanulmányok   

Tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű készletekkel, jövedelemelszámolással 

kapcsolatos komplex gazdasági események főkönyvi elszámolása 



A beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló mérleg, eredménykimutatás) készítése könyvelt 

adatok alapján 

1/13. évfolyam 

A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok: kiadási és bevételi pénztárbizonylat, időszaki 

pénztárjelentés, készpénzfizetési számla, szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása 

Készpénzforgalomhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatinak elkészítése 

(komplex feladat megoldása) 

A tárgyi eszközök nyilvántartása: tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó karton, üzembe helyezési 

okmány, selejtezési jegyzőkönyv 

Amortizáció számítása. Tárgyi eszköz analitika készítése 

A vásárolt készletek bizonylatai: készlet bevételezése, kivételezési bizonylat, 

készletnyilvántartó lap 

Szállítólevél, számla 

Készletnyilvántartás készítése (komplex feladat megoldása) 

Komplex számviteli esettanulmányok: tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű 

készletekkel, jövedelem elszámolással kapcsolatos komplex gazdasági események főkönyvi 

elszámolása 

A beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló mérleg, eredménykimutatás) készítése könyvelt 

adatok alapján 

Számviteli alapismeretek (10, 11, 1/13) 

10. évfolyam 

Számviteli törvény: a számvitel feladatai, területei, a számvitel szabályozásának 

alapdokumentumait (külső és belső szabályozás). A számviteli bizonylatok szerepe, 

csoportosítása, alapvető tartalmi és formai elvárások a bizonylatokkal szemben. A bizonylati 

elv értelmezése.  

Vállalkozás vagyona: a leltár szerepe, jellemzői. A mérleg szerepe, jellemzői, az „A” típusú 

mérleg felépítése. A mérlegfőcsoportok tartalma és definíciója.  

Könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret: a könyvviteli számlák fogalma, fajtái, az 

egységes számlakeret felépítése. A főkönyvi számlák nyitása, az idősoros és számlasoros 

könyvelés alap lépéseit. Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata.  

Tárgyi eszközök elszámolása: a tárgyi eszközök csoportosítása, a tárgyi eszközök értékelésére 

vonatkozó alapvető (csökkentő tételek nélkül) bekerülési érték szabályok. A belföldi 

beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése saját pénzeszközből és hitelből. A 

tárgyi eszközök üzembe helyezése könyvelése.  

Anyagkészletek elszámolása: az anyagok fajtái és jellemzői. Az anyagbeszerzés könyvelése 

számla szerinti áron, a visszaküldés és az engedmény könyvelése. Az anyagkészlet csökkenés 

értékének számítása (átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO- elv alapján), a felhasználás 

könyvelése.  

Jövedelem elszámolás: a jövedelem részek, a levonások felsorolása. A bérfeladás, a levonások 

könyvelése. A bérek közterheinek számítása, könyvelése. A jövedelem kifizetése (készpénzes 

és folyószámlára történő átutalás) eseményeinek könyvelése.  



11. évfolyam 

Számviteli törvény: a számvitel feladatai, területei, a számvitel szabályozásának 

alapdokumentumait (külső és belső szabályozás).  A számviteli beszámoló szerepe, fajtái és a 

beszámoló részei.  

Vállalkozás vagyona: a mérleg szerepe, jellemzői, az „A” típusú mérleg felépítése. A 

mérlegfőcsoportok tartalma és definíciója.  

Könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret: főkönyvi számlák nyitása, zárása, az idősoros 

és számlasoros könyvelés alap lépéseit. Az analitikus és szintetikus könyvelés kapcsolata.  

Tárgyi eszközök elszámolása: a tárgyi eszközök mérlegértéke megállapítása megadott 

adatokból. Az amortizáció megállapítása alapvető eljárásai.  Az értékcsökkenés főkönyvi 

elszámolása.  

Vásárolt készletek elszámolása: az anyagok raktári és analitikus nyilvántartásának alapvető 

információ tartalma. A leltári eltérések számítás, könyvelése. Áruk fogalma, fajtái. 

Jövedelem elszámolás: a jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások információ 

tartalma. A jövedelem részek, a levonások felsorolása. A bérfeladás számítása.  

A saját termelésű készletek elszámolása: a saját termelésű készletek fajtái. Az önköltség 

alapvető elemei. A saját termelésű készletek analitikus és főkönyvi nyilvántartásának alapvető 

információtartalma. A termelési költségek típusait, a költségek könyvviteli elszámolását a 

költségnemek szerint. A saját termelésű készletek raktárra vételének könyvelése összköltség 

eljárással.  

Termékértékesítés elszámolása: az értékesítés bizonylatolása rendje, a számla tartalmi elemei. 

Az értékesítéshez kapcsolódó bevétel, forgalmi adó és készletcsökkenés (átlagár, FIFO 

értelmezésben) összegének kiszámítása. Az értékesítés, visszaküldés és minőségi engedmény 

könyvelése összköltség eljárással. Az eredmény-kimutatás szerepe, jellemzői, változatainak 

felsorolása, az eredmény-kimutatás kategóriáinak és a köztük lévő kapcsolatok felsorolása. 

1/13. évfolyam 

A számviteli törvény: A számvitel feladatai, területei, szabályozása (külső és belső 

szabályozás). A számviteli törvény fejezetei, a számviteli alapelvek. A vállalkozások 

számviteli politikája. A számviteli bizonylatok. A beszámoló szerepe, a beszámoló részei. a 

beszámolók formái. 

A vállalkozás vagyona: A leltár fogalma, fajtái. A mérleg fogalma, jellemzői, fajtái. A 

mérlegfőcsoportok, mérlegtételek tartalma, definíciója. Az eszköz- és forrásoldal sorainak 

tartalma. Értékelés a számvitelben (bekerülési érték, könyv szerinti érték). 

A könyvelési tételek szerkesztése, a számlakeret: A könyvviteli számlák, a számlakeret 

felépítése, a vállalati számlarend tartalma. A számlák nyitása, idősoros és számlasoros 

könyvelés. A bizonylatok fogalma, a bizonylati rendszer. Az analitikus és szintetikus 

könyvelés kapcsolata. 

Tárgyi eszközök elszámolása: Tárgyi eszközök csoportosítása, értékelése, mérlegérték 

megállapítása. Az amortizáció elszámolása (lineáris, teljesítményarányos). Belföldi 

beruházási szállítókkal kapcsolatos tételek könyvelése (különböző finanszírozással). Tárgyi 

eszközök üzembe helyezésének, értékcsökkenésének, értékesítésének főkönyvi elszámolása. 

A vásárolt készletek elszámolása: A vásárolt készletek fajtái és jellemzőik, bekerülési értéke, 

raktári és analitikus nyilvántartása. Anyagbeszerzés könyvelése számla szerinti áron 

(tényleges beszerzési áron való nyilvántartásnál), visszaküldés és az engedmény könyvelése. 



Anyagfelhasználás számítása és könyvelése átlagáron, csúsztatott átlagáron és FIFO elv 

alapján. Az áruk fogalma, csoportosítsa, analitikus nyilvántartása. A nagykereskedelmi 

árubeszerzés, visszaküldés engedmény könyvelése tényleges beszerzési áras nyilvántartásnál, 

áruértékesítés. A kiskereskedelmi árubeszerzés, visszaküldés és engedmény könyvelése. 

Kiskereskedelmi áruértékesítés kiszámlázással és készpénzért, a leltári eltérések 

bizonylatolása és könyvelése. A göngyöleg fogalma, csoportosítása analitikus nyilvántartása. 

Az idegen göngyöleg beérkezése és visszaküldése. 

A jövedelem elszámolás: A jövedelemmel kapcsolatos analitikus nyilvántartások, a jövedelem 

részei. A levonások keletkezése, nyilvántartása és könyvelése. A bérfeladás számítása, 

nyilvántartása és könyvelési feladatai. A bérek közterheinek számítása, nyilvántartása és 

könyvelése. A jövedelem kifizetése (készpénzes és folyószámlára történő átutalás). Az 

elszámolásra kiadott összegekkel és a fel nem vett jövedelemmel kapcsolatos könyvviteli 

elszámolások. 

A saját termelésű készlettek elszámolása: A saját termelésű készletek fogalma, csoportosítása, 

értékelése, analitikus és főkönyvi nyilvántartása. A közvetlen önköltség számítása. Termelési 

költségek típusai, a költségek könyvviteli elszámolása (költségnem). A saját termelésű 

készletek állományban vétele, mérlegérték meghatározása.  

Termékértékesítés elszámolása, az eredmény megállapítása: Az értékesítés bizonylatolása, a 

számla tartalmi elemei. Az értékesítés könyvelése, árbevétel, fizetendő áfa, készletcsökkenés 

kiszámítása, és könyvelése. A visszáru és minőségi engedmény számítása és könyvelése. A 

kiszámlázott szolgáltatás elszámolása, könyvelése. A saját termelésű készletek 

állományváltozása. Az eredménykimutatás fajtái, eredménykategóriák. Összköltséges és a 

forgalmi költséges eredménykimutatás összeállítása könyvelt adatok alapján.  

A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok: kiadási és bevételi pénztárbizonylat, időszaki 

pénztárjelentés, készpénzfizetési számla, szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása. 

Készpénzforgalomhoz kötődő egyszerű gazdasági események bizonylatinak elkészítése 

(komplex feladat megoldása). 

A tárgyi eszközök nyilvántartása: tárgyi eszköz egyedi nyilvántartó karton, üzembe helyezési 

okmány, selejtezési jegyzőkönyv. Amortizáció számítása. Tárgyi eszköz analitika készítése. 

A vásárolt készletek bizonylatai: készlet bevételezése, kivételezési bizonylat, 

készletnyilvántartó lap. Szállítólevél, számla. Készletnyilvántartás készítése (komplex feladat 

megoldása).  

Komplex számviteli esettanulmányok tárgyi eszközökkel, vásárolt és saját termelésű 

készletekkel, jövedelemelszámolással kapcsolatos komplex gazdasági események főkönyvi 

elszámolása. A beszámoló (egyszerűsített éves beszámoló mérleg, eredménykimutatás) 

készítése könyvelt adatok alapján. 

Támogatás menedzsment (12) 

12. évfolyam 

Irodai és infokommunikációs eszközök gyakorlati alkalmazása 
Irodai eszközök használata (fénymásoló, spirálozó, vágógép) 

Infokommunikációs eszközök alkalmazása (szkenner, digitális kamera, nyomtató, 

prezentációs szoftver, képkezelő alkalmazások, Internet) 

Elektronikus iktatás, elektronikus ügyintézés 

Iktató rendszer használta 

Dokumentumok elektronikus kezelése, iktatása 



Ütemterv készítése szoftver segítségével 

Gazdálkodási mutatók számítása 

Munkaügyi monitoring mutatók számítása 

Elektronikus beszámolók készítése 

Támogatáskezelés online rendszerek alkalmazásával 

Online elektronikus űrlapok alkalmazása 

Tartalék összeg kezelése 

Költségvetés átcsoportosítás esettanulmány alapján 

Változás bejelentő készítése esettanulmány alapján 

Támogatási szerződés módosítása esettanulmány alapján 

Elektronikus beszámolók készítése esettanulmány alapján, a beszámolók benyújtása 

Elektronikus jelentések készítése esettanulmány segítségével 

Támogatási alapismeretek (11, 12) 

11. évfolyam 

Támogatások rendszerének áttekintése  

A gazdaság szereplői 

A kis és középvállalkozások fogalma, jelentősége 

Kapcsolt vállalkozások fogalma, típusai 

Azonos és szomszédos piac ismérvei 

Támogatási rendszerek 

- EU strukturális alapok 

- Magyarországi operatív programok 

- egyéb hazai támogatások 

- területi együttműködési támogatások 

- közvetlen EU források 

Munkaszervezeti alapfogalmak 

Támogatási lehetőségek elérhetősége 

Online támogatási információs rendszerek 

Pályázati keresők használata 

Tájékoztató felületek 

Tájékozódás az aktuális pályázati lehetőségek között 

Támogatások főbb jellemzői 

Projektismereti alapok 

Projekt indikátorok 

Projektek megvalósításához kapcsolódó kommunikációs ismeretek 

Visszatérítendő, vissza nem térítendő támogatások 

Támogatható és nem támogatható tevékenységek 

Elszámolható és nem elszámolható költségek 

Kötelező vállalások 

Fenntartási kötelezettség 

Időbeli behatároltság 

Önerő, pályázati előleg 

Támogatási intenzitás (területi szabályok) 

Adatgyűjtés és adatszolgáltatás köre 

Helyettesítő és szinten tartó beruházás 

Projekt kockázatok azonosítása, kezelése 

Közbeszerzési alapismeretek: 



- közbeszerzés jogi szabályozása 

- beszerzés fogalma 

- ajánlatkérők köre 

- árajánlat bekérésének, letöltésének lehetősége 

- árajánlat kérés tartalmi és formai követelményei 

- árajánlatok tartalmi és formai követelményei 

- ajánlatkérők köre 

- eljárások fajtái 

- közbeszerzési értékhatárok 

- bírálat és döntéshozatal kritériumai 

12. évfolyam 

Támogatási felhívások értelmezése 

Támogatásokhoz kapcsolatos fogalmak 

Támogatási felhívások tanulmányozása, értékelése 

Esélyegyenlőség fogalma, alkalmazási területei 

Környezeti fenntarthatóság fogalmak, alkalmazása területei 

Online támogatási információs rendszerek alkalmazása 

Támogatási ügyvitel (11, 12) 

11. évfolyam 

Adminisztrációs alapfogalmak  

- Támogatási adminisztrációs ismeretek (projektazonosító, záradékolás, 

hitelesített másolatok) 

- A projektek elszámolásához kapcsolódó bizonylatok típusai, a bizonylatok 

kezelése 

Támogatások ügyviteli rendje  

- Beszámolók és jelentések formai és tartalmi követelményei 

- Támogatási igénylések formai és tartalmai követelményei 

- Árajánlatkérők és árajánlatok tartalmi és formai követelményei 

- Árajánlatokról szóló döntés tartalmi és formai követelményei 

- Kommunikációs terv elemei, tartalmi és formai elvárásai 

- Záró beszámoló és záró támogatási igénylések formai és tartalmi követelményei 

12. évfolyam 

Folyamatok megvalósulásának nyomon követése  

- A projekt fizikai megvalósítása 

- Kockázatmenedzsment 

- Ellenőrzési nyomvonal 

- Esélyegyenlőségi vállalások mérése 

- Környezeti fenntarthatósági vállalások mérése 

Zárási és utánkövetési feladatok  

- Projektzárás folyamata, teendői 

- Fenntartás és a fenntartási jelentések tartalmi és formai követelményei 

- Projektmonitoring fogalma, a monitoring tevékenység feladatai 



Ügyviteli gyakorlatok (9, 1/13) 

9. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Tízujjas vakírás  

- Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása, 

szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással.  

- A jelek szabályai és a kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a 

szövegösszefüggés ismérvei alapján 

- A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 

Szövegformázás  

- A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek 

írásának adott időszakban érvényes szabályai 

- Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, szöveg 

igazítása, előfej, élőláb és a táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb. 

- Szimbólumok, képek beszúrása, formázása valamint prezentáció és Excel 

grafikonkészítés 

- Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok 

archiválása 

Ügyviteli ismeretek (9, 1/13) 

9. évfolyam és 1/13. évfolyam 

Levelezés 

- a levél fajtái, formai ismérvei, a hivatalos levelek fogalmazásának tartalmi 

szempontjai, 

- a beadványok (kérvény, kérelem, fellebbezés, stb.) közigazgatási szerv, intézmény, 

gazdálkodó szervezet, levelei, a vállalkozások, szervek, intézmények belső, levelei, 

- üzleti levelezés,  

- munkaviszonnyal kapcsolatos levelek  

Iratkezelés 

- az ügyiratkezelés alapfogalmai, az irattározás kellékei, eszközei, az iratkezelés 

gyakorlata  

- a egyszerű ügyiratok fajtái,  

- a projektdokumentumok, nyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése 

- közigazgatási szerv, intézmény, gazdálkodó szervezet, levelei, a szerződésekkel 

kapcsolatos ügyiratok, az alkalmazott irodatechnikai eszközök használata. 

Üzleti kommunikáció 

- Az emberi kommunikáció alapvető felfogásai ás általános modellje. 

- Magatartás és önismeret: célhierarchia, életszervezés, a céltól a tettig 

- Hatékony kommunikáció: a verbális és nem verbális kommunikációs csatorna. 

- Tárgyalási, konfliktuskezelési, érvelési technikák, üzleti protokoll szabályai. 

- A szerződéskötés gyakorlata: szerződések készítése gyakorlati szituációk alapján. 

Vállalkozásfinanszírozás (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

A vállalkozások pénzügyi döntései     

Pénzügyi döntések célja, tartalma, típusai. Befektetési és finanszírozási döntések 

Hosszú távú és rövid távú döntések 



A beruházások értékelése     
A beruházásokkal kapcsolatos fogalmak. Beruházások csoportosítása  

A beruházások pénzáramai, típusai. A beruházások gazdaságossági számításai 

A statikus számítások mutatói: megtérülési idő, jövedelmezőségi mutató, beruházási 

pénzeszközök forgási sebessége 

A dinamikus számítások mutatói: nettó jelenérték, belső kamatláb, és jövedelmezőségi index 

A forgóeszköz-ellátás      

A forgóeszköz körforgás, a beszerzés, a termelés és az értékesítés tevékenységek során a 

forgóeszközök megjelenési formája. A forgóeszköz csökkentés jelentősége 

A készletek csoportosítása, értékelése forgási mutatók alapján 

A forgóeszköz szükséglet megállapítása (forgási mutatók, mérlegmódszer alkalmazásával) 

Az átmeneti és a tartós forgóeszköz közötti különbség, jellemzőik 

A finanszírozás gyakorlata      
A finanszírozás fogalma, jellemzői, formái: belső és külső finanszírozás 

A finanszírozási alapelvek: rentabilitás, normativitás, rugalmasság, biztonság, önállóság) 

Finanszírozási stratégiák, az illeszkedési elv  

A beruházások finanszírozási forrásai. A hitel, mint idegen finanszírozási forma 

Sajátos finanszírozási források: lízing és a támogatás 

A vállalati tőkeköltség, mint a finanszírozási források ára 

Forgóeszköz-finanszírozás, jellemző finanszírozási források: rövid lejáratú bankhitel, 

kereskedelmi hitel (vevőktől kapott előleg és áruhitel), váltótartozás, faktoring lényege, és 

igénybevételének jellemzői, tartós passzívák 

Üzletfinanszírozás. Pénzügyi tervezés és a tervek csoportjai:  

Állományi (státusz) és forgalmi szemléletű terv 

A pénzügyi tervek egyenlegének ismeretében hozott intézkedések 

A vállalkozás pénzügyi teljesítményének mérése   
A teljesítménymutatókból nyerhető információk, elemzés állományi és folyamat-szemléletben 

A pénzügyi mutatók főbb fajtái, értelmezése 

- Vagyon – és tőkestruktúra mutatók 

- Hatékonysági mutatók 

- Jövedelmezőségi mutatók 

- Eladósodási mutatók  

- Pénzügyi egyensúly mutatói 

- Piaci érték mutatók 

Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat (5/13, 2/14) 

5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam 

Beruházások pénzügyi döntései     

A beruházások gazdaságossági számítási feladatok megoldása: statikus számítások mutatói, 

dinamikus számítások mutatói 

Döntési szabályok ismeretében a beruházás megvalósítására, vagy elutasítására vonatkozóan 

magyarázat megfogalmazása 

Forgóeszköz-szükséglet megállapítása    

A forgóeszköz szükséglet megállapítása a forgási mutatók és a mérlegmódszer 

alkalmazásával 

A forgási idő és fordulatok száma közötti összefüggés értelmezése 

Kronologikus átlag alkalmazása az átlagkészlet meghatározásánál 



A finanszírozás gyakorlata     
Nettó forgótőke kiszámítása, finanszírozás stratégiák megállapítása, és értelmezése 

Döntési feladatok megoldása finanszírozásra, pl. rövid lejáratú hitelfelvétel, vagy váltó 

diszkontálás  

Likviditási terv összeállítása alapadatokkal (egyszerű séma alapján), pótlólagos 

forrásszükséglet meghatározásával 

Pénzügyi teljesítményének mérése    
Vagyon – és tőkestruktúra mutatók, hatékonysági mutatók, jövedelmezőségi mutatók, 

eladósodási mutatók, pénzügyi egyensúly mutatói, piaci érték mutatók képletének 

felismerése. 

A mutatók kiszámítása konkrét adatok ismeretében, egyszerű magyarázata, levont 

következtetések megfogalmazása  

 


