Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN
A közgazdaság ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXIV. Közgazdaság ágazat alábbi szakképesítéseinek közös szakmai
tartalmát veszik alapul:
- 54 345 02
Nonprofit menedzser,
- 54 343 01
Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás),
- 54 344 01
Pénzügyi-számviteli ügyintéző,
- 54 344 02
Vállalkozási és bérügyintéző,
- 54 344 03
Vám -, jövedéki- és termékdíj ügyintéző,
- 54 344 04
Államháztartási ügyintéző.
A) KOMPETENCIÁK
1. Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes a fogalmak felismerésére meghatározás
1.1. A szakmai fogalmak
alapján, illetve a fogalmak definiálására.
helyes használata
Tudja a szakmai fogalom lényegi sajátosságait.
Legyen képes szövegkörnyezetben az egy témához
1.2. A szakmai fogalmakkal
kapcsolódó fogalmak kiválasztására, az
az ismeretanyag bemutatása,
összetartozó fogalmak együttes használatára
értelmezése
szövegalkotásban.

TÉMÁK
2.1. Pontos számítások,
egyértelmű megfogalmazás,
áttekinthető külalak
2.2. Precizitás

2.3. Felelősségteljes
munkavégzés

2. Precizitás, pontosság
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Önálló bizonylat vagy dokumentum elkészítésénél
tudja alkalmazni az információ feldolgozásának és
számítási módjának megismert eljárási szabályait.
Legyen a munkája pontos, a szakmai
követelményeknek megfelelő.
Tartsa be a pénzügyi és számviteli bizonylatdokumentáció kitöltési szabályait, kiemelten kezelve
a szabályos javítás elsajátítását.
Tudjon felelősséget vállalni az elvégzett munka
tartalmáért és formájáért.

3. Lényegkiemelés és szabálykövetés
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
3.1. Információgyűjtés
Tudja kiválasztani a rendelkezésre álló
információhalmazból az adott szakmai
tartalomhoz kapcsolódó lényeges és kevésbé
lényeges információt.
Tudja adott szempont szerint csoportosítani,
rendezni az információkat.
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Legyen képes a gazdasági eseményeket rögzítő
bizonylatokat egy adott vállalkozás és időszakasz
köré rendezni.
Legyen képes az utasítások megértésére, a kiadott
feladatok szerinti elvégzésére és a pontos
munkavégzésre.

3.2. Gyakorlatias
feladatértelmezés
3.3. Szabálykövetés

4. Kapcsolatteremtő képesség
TÉMÁK
KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
4.1. Szakmai kommunikáció
Használja helyesen a szakmai fogalmakat,
valamint tartsa be az üzleti etikett szabályait.
Együttes feladat elvégzése esetén, a saját
feladatok megoldása mellett legyen képes a
másokkal való együttműködésre.
4.2. Konfliktusmegoldó készség Legyen képes a munka során fellépő szakmai és
személyes nézeteltérések kezelésére, a másik fél
tiszteletben tartása mellett, építő kritika
meghallgatására, illetve megfogalmazására.
4.3. Szervezőkészség
Legyen képes a lehetséges megoldások közül a
legjobb kiválasztására és a választás indoklására.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Gazdasági és jogi alapismeretek
TÉMAKÖRÖK
1.1. Mikrogazdasági alapok

1.2. A vállalat termelői

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje a szükséglet és a javak fogalmát, főbb
csoportjait és kapcsolatait.
Ismerje a gazdasági folyamat elemeit, a
munkamegosztás szerepét, a gazdasági körforgás
alapvető módjait és jellemzőit.
Ismerje a piaci alapfogalmakat és szereplőket.
Ismerje a kereslet és kínálat kölcsönhatását.
Tudja bemutatni a piaci mechanizmus működését,
tudja összehasonlítani a különböző piaci állapotokat
grafikus ábrázolás alapján.
Tudjon felsorolni fogyasztói döntést befolyásoló
tényezőket, és ismerje az ár- és a jövedelemváltozás
hatásait egy-egy tipikus termék vagy szolgáltatás
keresletére.
Tudjon különbséget tenni rugalmas és rugalmatlan
kereslet között.
Ismerje a vállalat környezetét, piaci kapcsolatait,
tevékenységének alapvető formáit.
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magatartása és a kínálat

1.3. A nemzetgazdaság

1.4. Jogi alapismeretek

Ismerje a termelés költségeinek csoportosítását,
összefüggéseit, tudja a költségfüggvényeket
jellemezni és ábrázolni.
Ismerje a gazdálkodás folyamatában mérhető
gazdaságosság követelményeit.
Tudja megkülönböztetni az explicit, implicit,
számviteli és gazdasági költségeket.
Ismerje a számviteli profit, gazdasági profit és a
normál profit összefüggéseit, tudja a közöttük lévő
összefüggéseket értelmezni.
Tudja számszerűen meghatározni a fedezeti összeg
nagyságát és grafikusan szemléltetni a változásait.
Legyen képes értékelni egy vállalkozás
gazdálkodásának eredményét.
Ismerje a piaci formákat és tudja összehasonlítani a
kínálat meghatározásának módját a különböző piaci
feltételek mellett.
Ismerje a nemzetgazdaság fogalmát és ágazati
rendszerét.
Legyen képes jellemezni a gazdasági alanyok
(szereplők) főbb csoportjait (vállalat, háztartás,
állam, külföld).
Ismerje az állam feladatait és az állam gazdasági
szerepét.
Tudja értelmezni a nemzetgazdaság teljesítményét
kifejező különböző kategóriákat.
Legyen képes ezeket a mérőszámokat számszerűen is
meghatározni és összehasonlítani.
Tudjon különbséget tenni a nominális mérőszámok és
a reálértéken meghatározott mérőszámok között.
Ismerje a jogszabályok szerkezetének,
megjelenésének és érvényességének szabályait.
Ismerje a kis- és középvállalkozások jellemzőit, az
üzleti vállalkozás sajátosságait.
Ismerje az egyéni vállalkozás és a társas vállalkozás
jellemzőit, alapításának, szüneteltetésének és
megszűnésének főbb szabályait.
Legyen képes felsorolni és a felelősség szerint
csoportosítani a gazdasági társaságok formáit.
Tudja jellemezni az egyes társasági formákat.
Tudjon különbséget tenni a csődeljárás és a
felszámolási eljárás között.
Ismerje a szerződés fogalmát, a szerződés
érvényességének, létrejöttének, megszűnésének,
módosításának és a követelések elévülésének
feltételeit.
Ismerje fel a leggyakoribb szerződések (adásvétel,
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bérlet, letét, megbízás, vállalkozás, szállítás,
fuvarozás, hitel- és kölcsönszerződés, bankszámla- és
betétszerződés, folyószámla-szerződés, lízing,
biztosítás) tárgyát, alaki és formai követelményeit,
sajátosságait.
Ismerje a szerződés megerősítése, biztosítékadás
(foglaló, kötbér, kezesség) fajtáit.
Ismerje a szerződés teljesítése és a szerződésszegés
eseteit, következményeit.
Ismerje a marketing fogalmát.
Legyen képes jellemezni a marketing szerepét a
vállalkozásban.
Legyen képes bemutatni a marketing-mix, a
reklámtevékenység jogi eszközeit.

1.5. Marketing

2. Általános statisztika és statisztika gyakorlat
TÉMAKÖRÖK
2.1. Statisztikai alapfogalmak

2.2. Viszonyszámok és
alkalmazásuk

2.3. Középértékek és
alkalmazásuk

2.4. Index számítás

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje
- a statisztika fogalmát,
- a sokaság fogalmát és azok jellemzőit,
- az ismérv fogalmát és fajtáit,
- a csoportosítás, a statisztikai sorok és a statisztikai
táblák fajtáit, készítését.
Tudja felismerni az információ forrásait.
Tudja
- a viszonyszám fogalmát és alkalmazási területét,
- a dinamikus viszonyszámot és fajtáit,
- a megoszlási viszonyszámot,
- az intenzitási viszonyszám jellemzőit,
leggyakoribb alkalmazási területeit.
Megadott adatok alapján legyen képes a fenti
mutatók kiszámítására. Legyen képes egyszerű
értelmezések megfogalmazására a kiszámított
adatokból.
Tudja
- a középérték fogalmát, fajtáit és alkalmazási
területét,
- a számított középértékeket: számtani-,
kronologikus-, mértani átlagot.
Legyen képes megadott adatok alapján a felsorolt
mutatószámok számításainak elvégzésére, a
kiszámított adatokból egyszerű értelmezések
megfogalmazására.
Legyen képes egyedi és együttes érték-, ár- és
volumenindexek valamint az aggregátumok
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2.5. Grafikus ábrázolás

különbségei számítására alapadatokból, ismerje az
indexek közötti összefüggéseket, legyen képes a
kiszámított eredményeket értelmezni.
Ismerje a grafikus ábrázolás célját, eszközeit,
alkalmazási területeit.
3. Pénzügyi alapismeretek

TÉMAKÖRÖK
3.1. Pénzügyi
intézményrendszer és a
pénzügyi szolgáltatások

3.2. Pénzforgalom

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja felsorolni és értelmezni a pénz funkcióit.
Legyen képes felsorolni és értelmezni a passzív
bankügyletek formáit (betétgyűjtés, értékpapírok
kibocsátása, hitelfelvétel a jegybanktól és más
banktól).
Legyen képes felsorolni és értelmezni az aktív
bankügyletek formáit (hitelezés), valamint a
hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi és személyi
biztosíték alapismereteit.
Legyen képes felsorolni és értelmezni a semleges
bankügyletek formáit.
Legyen képes jellemezni a kétszintű bankrendszert.
Ismerje a jelenlegi magyar pénzügyi
intézményrendszer felépítését.
Ismerje a jegybank és a monetáris szabályozás
kapcsolatát, a magyar központi bank feladatait, a
monetáris irányításban betöltött helyét.
Tudja megkülönböztetni a monetáris és a fiskális
politika fogalmakat.
Tudja felsorolni a pénzügyi intézmények jellemzőit
(hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások), és az
általuk végzett pénzügyi szolgáltatásokat (pénzügyi
szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi
szolgáltatások).
Ismerje a nem monetáris közvetítőket és
feladataikat (biztosítók, nyugdíjpénztárak).
Ismerje a betétvédelmi szabályokat.
Ismerje a pénzforgalom általános szabályait, a
fizetési számlák fajtáit.
Ismerje a fizetési számla megnyitása, fizetési
számla feletti rendelkezés, valamint a pénzforgalmi
szolgáltatások lebonyolításának lépéseit.
Ismerje az alapvető banki titoktartási szabályokat.
Legyen képes megkülönböztetni az alábbi fizetési
módokat:
- fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés,
a fizető fél által a kedvezményezett útján
kezdeményezett fizetés,
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- fizetési számlához kötődő készpénzfizetés:
(készpénz-fizetésre szóló csekk kibocsátása és
beváltása) készpénzbefizetés fizetési számlára,
készpénzkifizetés fizetési számláról,
- fizetési számla nélküli fizetés: készpénzátutalás,
- készpénzfizetés.
Ismerje a készpénzforgalom lebonyolításának
helyére, valamint a pénztár, a pénzkezelés és
pénztári forgalom elszámolására vonatkozó és a
pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök
legfontosabb alapvető elvárásait.
3.3. Pénzügyi piac és termékei Ismerje a pénzügyi piacoknak a gazdaságban
betöltött szerepét.
Tudja csoportosítani a pénzügyi piacokat, felsorolni
a részpiacok jellemzőit.
Képes legyen felsorolni az értékpapírok megjelenési
formáit és ismertetni főbb jellemzőiket (részvény,
kötvény, állampapírok, banki értékpapírok).
3.4. Biztosítási alapismeretek Ismerje a biztosítási alapfogalmakat, a biztosítás
szerepét, jelentőségét a modern gazdaságban.
4. Pénzügy gyakorlat
TÉMAKÖRÖK
4.1. Pénz időértéke

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes felismerni a jelen és jövőértékre
vonatkozó feladatokat, elvégezni egyszerű
diszkontálási és kamat (egyszerű és kamatos kamat)
számítási feladatokat.
4.2. Értékpapírok értékelése Ismerje az értékpapírok hozamdefinícióit (kamat,
osztalék).
Legyen képes egyszerű hozamszámítási feladatok
végzésére a kötvény (névleges hozam, egyszerű
hozam) és a részvény (várható hozam) számítása
témakörében.
4.3. Valuta, deviza árfolyama Ismerje és értse a valuta, a deviza és árfolyam
fogalmakat, egyszerű konvertálási feladatokat
legyen képes elvégezni.
5. Adózási alapismeretek
TÉMAKÖRÖK
5.1. Az államháztartás
rendszere

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje az állam szerepét a modern gazdaságban, a
közfeladatok ellátásának szükségességét és a
finanszírozási forrásait.
Legyen képes felsorolni az államháztartás
alrendszereit (központi és önkormányzati
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5.2. Adózási alapfogalmak

5.3. Kiemelt adónemek

alrendszer).
Legyen képes felsorolni a főbb költségvetési
bevételeket, költségvetési kiadások fő tételeit,
legyen képes értelmezni a költségvetés egyenlegét.
Ismerje az adó és az adórendszer fogalmakat.
Ismerje az adózási alapfogalmak: adóalany,
adótárgy, adóalap, adómérték, adómentesség,
adókedvezmény, adókötelezettség jelentését.
Tudja megnevezni a magyar adójog forrásait.
Legyen képes az adókat csoportosítani:
jövedelemadó, forgalmi típusú adó,
vagyonadóztatás ismérv szerint.
Ismerje az alábbi kiemelt adónemek főbb
jellemzőit:
- személyi jövedelemadó: alanyai, a jövedelem,
bevétel és költség értelmezése, az adó mértéke, az
összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló
tevékenységből származó, nem önálló
tevékenységből származó), az adóalapot csökkentő
kedvezmények, az összevont adóalap adója, az
adókedvezmények,
- általános forgalmi adó: az adóalany, az adó
mértéke, a fizetendő adó megállapítása, az adó
levonási jog, az adófizetési kötelezettség, a
számlázás (számla, nyugta adattartalma),
- helyi adók (vagyoni típusú, kommunális jellegű
adók, helyi iparűzési adó) alapismeretei.
6. Adózás gyakorlat

TÉMAKÖRÖK
6.1. Személyi jövedelemadó

6.2. Általános forgalmi adó

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes az összevont adóalap értelmezésére és
azt terhelő adó kiszámítására (feladatban megadott
összegű adóalap csökkentő és adókedvezmény
figyelembevételével).
Tudja értelmezni alapinformációkból az
adóhatósággal adóbevalláskor rendezendő adó
összegét.
Tudja az adó összegét meghatározni az adóalap
után, valamint, ha a számla összege a fizetendő adót
is tartalmazza.
Ismerjen az általános adókulcstól eltérő adó
mértékeket.
Legyen képes az értékesítések után felszámított
fizetendő adó megállapítására, valamint a
beszerzésekre jutó előzetesen felszámított adó
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6.3. Helyi adók

kiszámítására.
Legyen képes a vállalkozást terhelő áfa
megállapítására (alapesetekben).
Legyen képes az elszámolandó adó megállapítására,
számla, nyugta kitöltésére.
Tudjon az egyes adótípusokra egyszerű
adószámítási feladatokat elvégezni az adóalap és
adómérték megadásával.
7. Számviteli alapismeretek

TÉMAKÖRÖK
7.1. Számviteli törvény

7.2. Vállalkozás vagyona

7.3. Könyvelési tételek
szerkesztése, a számlakeret

7.4. Tárgyi eszközök
elszámolása

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja felsorolni a számvitel feladatait, területeit.
Tudja megnevezni a számvitel szabályozásának
alapdokumentumait (külső és belső szabályozás).
Ismerje a számviteli bizonylatok szerepét, tudja
csoportosítani a bizonylatokat, értelmezni a bizonylati
elvet, ismerje az alapvető tartalmi és formai
elvárásokat a bizonylatokkal szemben.
Ismerje a számviteli beszámoló szerepét, tudja
felsorolni fajtáit és a beszámoló részeit.
Ismerje a leltár szerepét, jellemzőit.
Ismerje a mérleg szerepét és jellemzőit, az „A” típusú
mérleg felépítését.
Ismerje a mérlegfőcsoportok tartalmát és definícióját
(az eszköz- és forrás csoportok).
Ismerje az eredmény-kimutatás szerepét és jellemzőit,
legyen képes megnevezni változatait, felsorolni az
eredmény-kimutatás kategóriáit és kapcsolataikat.
Ismerje a könyvviteli számlák fogalmait, ismerje az
egységes számlakeret felépítését és szerkezetét.
Ismerje a főkönyvi számlák nyitása, zárása, az
idősoros és számlasoros könyvelés alap lépéseit.
Tudjon különbséget tenni a mérleg valamint a
költség- és eredményszámlák között.
Tudja értelmezni az analitikus és szintetikus
könyvelés kapcsolatát.
Legyen képes a tárgyi eszközök csoportosítására.
Tudja a tárgyi eszközök értékelésére vonatkozó
alapvető (csökkentő tételek nélkül) bekerülési érték
szabályokat, legyen képes a fordulónapi mérlegérték
megállapítására megadott adatokból.
Ismerje az amortizáció megállapítása alapvető
eljárásait (lineáris, teljesítményarányos).
Legyen képes a belföldi beruházási szállítókkal
kapcsolatos tételek könyvelésére saját pénzeszközből
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7.5. Anyagkészletek
elszámolása

7.6. Jövedelem elszámolás

7.7. A saját termelésű
készletek elszámolása

7.8. Termékértékesítés
elszámolása

és hitelből finanszírozással.
Legyen képes a tárgyi eszközök üzembe helyezése
könyvelésére.
Legyen képes a tárgyi eszközök értékcsökkenésének
főkönyvi elszámolására.
Ismerje az anyagok fajtáit és jellemzőiket.
Ismerje az anyagok raktári és analitikus
nyilvántartásának alapvető információ tartalmát.
Legyen képes az anyagbeszerzés könyvelése számla
szerinti áron (tényleges beszerzési áron való
nyilvántartásnál), a visszaküldés és az engedmény
gazdasági események könyvelésére.
Legyen képes az anyagkészlet csökkenések értékének
számítására és a felhasználás könyvelésére átlagáron,
csúsztatott átlagáron és FIFO- elv alapján.
Legyen képes elvégezni a leltári eltérések számítását
és könyvelését.
Ismerje a jövedelemmel kapcsolatos analitikus
nyilvántartások információ tartalmát.
Tudja felsorolni a jövedelem részeit, a levonásokat.
Legyen képes a bérfeladás számítása és könyvelése, a
levonások könyvelése feladatok elvégzésére.
Tudja a bérek közterheinek számítását, könyvelését.
Legyen képes a jövedelem kifizetése (készpénzes és
folyószámlára történő átutalás) eseményeket
könyvelni.
Tudja felsorolni a saját termelésű készletek fajtáit.
Ismerje az önköltség alapvető elemeit.
Ismerje a saját termelésű készletek analitikus és
főkönyvi nyilvántartásának alapvető
információtartalmát.
Ismerje a termelési költségek típusait, a költségek
könyvviteli elszámolását a költségnemek szerint.
Legyen képes a saját termelésű készletek raktárra
vételének könyvelésére összköltség eljárással.
Ismerje az értékesítés bizonylatolása rendjét, a számla
tartalmi elemeit.
Tudja kiszámítani az értékesítéshez kapcsolódó
bevétel, forgalmi adó és készletcsökkenés (átlagár,
FIFO értelmezésben) összegeket.
Legyen képes lekönyvelni az értékesítés, visszaküldés
és minőségi engedmény tételeket összköltség
eljárással.
8. Számvitel gyakorlat
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TÉMAKÖRÖK
8.1. Pénzkezeléshez
kapcsolódó bizonylatok

KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes alapinformációkból a következő
bizonylatok elkészítésére vagy a bizonylatok
tartalmi és formai elemei megjelenítésére:
- kiadási és bevételi pénztárbizonylat,
- készpénzfizetési számla,
- bankhoz kötődő egyszerű gazdasági események
bizonylatai.
8.2. A tárgyi eszköz
Legyen képes értelmezni a tárgyi eszköz egyedi
nyilvántartása
nyilvántartó lap szerepét.
Legyen képes elvégezni az időarányos lineáris és a
teljesítményarányos amortizáció számításokat, az
ezekhez kapcsolódó eszköz értéket meghatározni.
8.3. A készletek (anyagok és Legyen képes alapinformációkból a következő
saját termelésű készletek)
bizonylatok elkészítésére vagy a bizonylatok
bizonylatai
tartalmi és formai elemei megjelenítésére:
- készlet bevételezési, kivételezési bizonylat,
- készletnyilvántartó lap,
- szállítólevél,
- számla.
8.4. A jövedelem-elszámolás Legyen képes a bérszámfejtő lap alapján a nettó bér
bizonylatai
megállapítására.
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KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK EMELT SZINTEN
A közgazdaság ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXIV. Közgazdaság ágazat alábbi szakképesítéseinek közös
szakmai tartalmát veszik alapul:
- 54 345 02
Nonprofit menedzser,
- 54 343 01
Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás),
- 54 344 01
Pénzügyi-számviteli ügyintéző,
- 54 344 02
Vállalkozási és bérügyintéző,
- 54 344 03
Vám -, jövedéki- és termékdíj ügyintéző.
- 54 344 04
Államháztartási ügyintéző
A) KOMPETENCIÁK
1. Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése
TÉMÁK

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1.1. A szakmai fogalmak
helyes használata

Tudja használni a szakmai fogalmakat a megfelelő
szövegkörnyezetben, legyen képes a fogalmak
jelentésváltozatainak megkülönböztetésére.

1.2. A szakmai fogalmakkal
az ismeretanyag bemutatása,
értelmezése

Legyen logikusan felépített, következetes az előadása.
Legyen képes önálló előadásmódra a szakmai kifejezések
helyes alkalmazásával.
2. Precizitás, pontosság

TÉMÁK

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

2.1. Pontos számítások,
egyértelmű fogalmazás,
áttekinthető külalak

Legyen igényes munkájára, kizárólag kifogástalan,
egyértelmű, mellékszámításokkal alátámasztott, javítási
szabályoknak megfelelő produktumot készítsen.

2.2. Precizitás

Minden számítást az elvárásokban megfogalmazott
mértékig számítson ki (tizedes jegyek száma, kerekítés).

2.3. Felelősségteljes
munkavégzés

Vállaljon felelősséget az elvégzett munka tartalmáért és
formájáért, valamint a kimondott, leírt információkért,
azok időbeliségéért.
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3. Áttekintő- és rendszerezőképesség
TÉMÁK

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

3.1. Információgyűjtés

Tudja
kiválasztani
a
rendelkezésre
álló
információhalmazból a lényeges és kevésbé lényeges
információt.
Tudja adott szempont szerint csoportosítani, rendezni az
információkat.

3.2. Gyakorlatias
feladatértelmezés

A gazdasági eseményeket rögzítő bizonylatokat legyen
képes egy adott vállalkozás és időszakasz köré rendezni.

3.3. Jogforrások helyes
alkalmazása

Legyen képes a tények és a jogszabályok közötti alapvető
összefüggések felismerésére és az összefüggések
alkalmazására.
4. Kapcsolatteremtő képesség

TÉMÁK

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.1. Szakmai kommunikáció

Használja helyesen a szakmai fogalmakat, valamint
tartsa be az üzleti etikett szabályait.
Együttes feladat elvégzése esetén, a saját feladatok
megoldása mellett legyen képes mások munkájának
támogatására, a másokkal való együttműködésre.

4.2. Konfliktusmegoldó
készség

Legyen képes a munka során fellépő szakmai és
személyes nézeteltérések kezelésére, a másik fél
tiszteletben tartása mellett, építő kritika meghallgatására,
illetve megfogalmazására.

4.3. Szervezőkészség

Legyen képes a lehetséges megoldások közül a legjobb
kiválasztására és a választás indoklására, a rendelkezésre
álló erőforrások leggazdaságosabb felhasználására.

B) TÉMAKÖRÖK

1. Gazdasági és jogi alapismeretek
TÉMAKÖRÖK

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

1.1. Mikrogazdasági alapok

Ismerje a gazdasági alapfogalmak, termelési tényezők,
gazdasági körforgás elemeit és kapcsolatait.
Ismerje a piaci alapfogalmakat és szereplőiket.
Ismerje a kereslet és kínálat kölcsönhatását.
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Tudja bemutatni a piaci mechanizmus működését, tudja
összehasonlítani a különböző piaci állapotokat grafikus
ábrázolás alapján.
Tudjon felsorolni fogyasztói döntést befolyásoló
tényezőket, és ismerje azok hatásait a keresletre.
Tudjon különbséget tenni az egyéni és a piaci kereslet
között.
1.2. A vállalat termelői
magatartása és a kínálat

Ismerje a vállalat környezetét, piaci kapcsolatait,
tevékenységének alapvető formáit.
Ismerje a termelés költségeinek csoportosítását,
összefüggéseit, tudja a költségfüggvényeket jellemezni és
ábrázolni.
Ismerje a gazdálkodás folyamatában mérhető
gazdaságosság követelményeit.
Tudja a különböző költségeket és profitokat kiszámolni, a
közöttük lévő összefüggéseket értelmezni.
Tudja számszerűen meghatározni a fedezeti összeg
nagyságát és grafikusan szemléltetni a változásait.
Legyen képes értékelni egy vállalkozás gazdálkodásának
eredményét.
Ismerje a piaci formákat és tudja összehasonlítani a
kínálat meghatározásának módját a különböző piaci
feltételek mellett.
Ismerje a piacszabályozás indokait és hatásait.

1.3. A nemzetgazdaság

Ismerje a nemzetgazdaság fogalmát és ágazati rendszerét.
Legyen képes jellemezni a gazdasági alanyok (szereplők)
főbb csoportjait (vállalat, háztartás, állam, külföld).
Ismerje a tulajdonviszonyok és gazdasági koordinációs
mechanizmusok
típusait
és
ezek
egymáshoz
kapcsolódását.
Ismerje
az
állam
gazdasági
szerepvállalásának előnyeit és hátrányait.
Tudja megkülönböztetni a fiskális és monetáris politika
eszközeit, várható hatásait.
Legyen képes eligazodni a nemzetgazdasági ágak,
ágazatok, alágazatok és szakágazatok rendszerében.
Tudja értelmezni a nemzetgazdaság teljesítményét
kifejező különböző kategóriákat.
Tudjon különbséget tenni a nominális mérőszámok és a
reálértéken meghatározott mérőszámok között.
Legyen képes ezeket a mérőszámokat meghatározni és
összehasonlítani.

1.4. Jogi alapismeretek

Ismerje a jogalkotás hierarchikus rendszerét, a jogrend
szerepét.
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Ismerje a jogszabályok szerkezetének, megjelenésének és
érvényességének szabályait.
Tudjon eligazodni a jogi normák rendszerében.
Tudja értelmezni a gazdasággal összefüggő alapvető
jogszabályokat.
Ismerje a vállalkozás alapításának, működésének jogi
kereteit.
Ismerje az egyéni vállalkozás és a társas vállalkozás
jellemzőit,
alapításának,
szüneteltetésének
és
megszűnésének főbb szabályait.
Legyen képes felsorolni és a felelősség szerint
csoportosítani a gazdasági társaságokat. Tudja jellemezni
az egyes társasági formákat.
Tudjon különbséget tenni a csődeljárás és a felszámolási
eljárás között.
Ismerje a tulajdon fogalmát, a jogviszony tartalmát, a
tulajdonost megillető jogosultságokat.
Ismerje a birtoklásra, a használatra és a rendelkezésre
vonatkozó korlátozó szabályokat.
Ismerje a szerződés fogalmát, a szerződés
érvényességének,
létrejöttének,
megszűnésének,
módosításának és a követelések elévülésének feltételeit.
Legyen képes bemutatni a leggyakoribb szerződések
(adásvétel, bérlet, letét, megbízás, vállalkozás, szállítás,
fuvarozás, hitel- és kölcsönszerződés, bankszámla- és
betétszerződés, folyószámla-szerződés, lízing, biztosítás)
tárgyát, alaki és formai követelményeit, sajátosságait.
Ismerje a szerződés megerősítése, biztosítékadás
(foglalók, kötbér, kezesség) fajtáit.
Ismerje a szerződés teljesítése és a szerződésszegés
eseteit, következményeit.
1.5. Marketing

Ismerje a marketing alapfogalmait.
Legyen képes jellemezni a marketing szerepét a
vállalkozásban.
Ismerje a piackutatás lényegét, módjait és felhasználási
területeit.
Legyen képes bemutatni a marketing-mix, a
marketingstratégia elemeit, a reklámtevékenység jogi
eszközeit.

14

Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól

2. Általános statisztika és statisztika gyakorlat
TÉMAKÖRÖK
2.1. Statisztikai alapfogalmak

2.2. Viszonyszámok és
alkalmazásuk

2.3. Középértékek és
alkalmazásuk

2.4. Index számítás

2.5. Grafikus ábrázolás

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Ismerje
- a statisztika fogalmát, ágait,
- a sokaság fajtáinak fogalmát, azok jellemzőit,
- az ismérv fogalmát és fajtáit,
- a csoportosítás, a statisztikai sorok és a
statisztikai táblák fogalmát, fajtáit, készítését.
Tudja felismerni az információ forrásait.
Tudja
- a viszonyszám fogalmát, alkalmazási
területét,
- a dinamikus viszonyszámot és fajtáit,
összefüggéseiket,
- a megoszlási és a koordinációs
viszonyszámot,
- az intenzitási viszonyszám jellemzőit,
leggyakoribb alkalmazási területeit.
Megadott adatok alapján legyen képes a mutatók
kiválasztására és kiszámítására.
Legyen képes elemzések és következetések levonására
a kiszámított adatokból.
Tudja
- a középérték fogalmát, fajtáit és alkalmazási
területét,
- a helyzeti középértékeket: móduszt, mediánt,
valamint
- a számított középértékeket: számtani-,
harmonikus-, négyzetes-, kronologikus-,
mértani átlagot, a szóródás mutatóit.
Legyen képes megadott adatok alapján számítások
végzésére, a kiszámított adatokból elemzések és
következetések levonására.
Legyen képes egyedi és együttes érték-, ár- és
volumenindexek (időszaki átlag számítása csak
súlyozott számtani átlag formában), valamint az
aggregátumok különbségei számítására alapadatokból,
ismerje az indexek közötti összefüggéseket, legyen
képes a kiszámított adatokból egyszerű elemzések és
következtetések levonására.
Ismerje a grafikus ábrázolás célját, eszközeit,
alkalmazási területeit.
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3. Pénzügyi alapismeretek
TÉMAKÖRÖK

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

3.1. Pénzügyi
intézményrendszer és a
pénzügyi szolgáltatások

Ismerje a pénz fogalmát, tudja felsorolni és értelmezni a
pénz funkcióit.
Tudja a bankok kialakulásának történetét, fogalmát és a
bankműveleteket.
Legyen képes felsorolni és értelmezni a passzív
bankügyleteket (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása,
hitelfelvétel a jegybanktól és más banktól) és
tulajdonságaikat.
Legyen képes felsorolni és értelmezni az aktív
bankügyleteket
(hitelezés,
váltóleszámítolás,
lízingügylet)
és
tulajdonságaikat,
valamint
a
hitelbiztosítékok: tárgyi, dologi és személyi biztosíték
alapismereteit.
Legyen képes felsorolni és értelmezni a semleges
bankműveleteket és tulajdonságaikat.
Legyen képes megkülönböztetni az egy- és a kétszintű
bankrendszer jellemzőit.
Ismerje a jelenlegi magyar pénzügyi intézményrendszer
felépítését.
Ismerje a jegybank és a monetáris szabályozás
kapcsolatát, a magyar központi bank feladatait, a
monetáris irányításban betöltött helyét. Tudja
megkülönböztetni a monetáris és a fiskális politika
fogalmakat.
Tudja felsorolni a pénzügyi intézmények jellemzőit
(hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások), pénzügyi
szolgáltatásokat és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat.
Tudja bemutatni a nem monetáris közvetítőket és
feladataikat (biztosítók, nyugdíjpénztárak).
Ismerje a pénzintézetek felügyeletét és a befektetők
védelmét szolgáló hazai intézményrendszert.
Tudja bemutatni a legfontosabb nemzetközi pénzügyi
intézményeket.

3.2. Pénzforgalom

Ismerje a pénzforgalom általános szabályait, a fizetési
számlák
fajtáit,
a
pénzforgalmi
szolgáltatási
keretszerződés formai és tartalmi követelményeit.
Ismerje a fizetési számla megnyitása, fizetési számla
feletti rendelkezés formája rendjét, valamint a
pénzforgalmi szolgáltatások lebonyolításának jellemzőit.
Ismerje a legfontosabb banki titoktartási szabályokat.
Legyen képes megkülönböztetni az alábbi fizetési
módokat:
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- fizetési számlák közötti fizetés: átutalás, beszedés, a
fizető
fél
által
a kedvezményezett
útján
kezdeményezett fizetés;
- fizetési számlához kötődő készpénzfizetés: készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása,
készpénzbefizetés fizetési számlára, készpénzkifizetés
fizetési számláról;
- fizetési számla nélküli fizetés: készpénzfizetés.
Ismerje a készpénzforgalom lebonyolításának helyére,
valamint a pénztár, a pénzkezelés és pénztári forgalom
elszámolására vonatkozó és a pénzkezeléssel kapcsolatos
feladatkörök legfontosabb elvárásait.
Értse a likviditás fogalmát, jelentőségét.
3.3. Pénzügyi piac és termékei

Ismerje a pénzügyi piacok fogalmát, a gazdaságban
betöltött szerepüket.
Tudja csoportosítani a pénzügyi piacokat, felsorolni,
felismerni a részpiacok jellemzőit.
Ismerje az értékpapírok pénzügyi piacokon betöltött
szerepét, az értékpapírok megjelenése, fogalma, főbb
csoportosítási szempontjai ismereteket.
Tudja a következő értékpapír ismereteket:
- a kötvény fogalma, árfolyama és hozamai, jellemzői,
fajtái és a vállalati kötvény pénzügyi piacon betöltött
szerepe;
- a részvény fogalma, árfolyama és hozamai, jellemzői,
a részvények szerepe a gazdaságban, a részvények
fajtái és jellemzői;
- a váltó, mint a kereskedelmi hitelezés egyik eszköze,
váltó típusok: saját és idegen váltó, legfontosabb
váltóműveletek;
- az állampapírok az állampapírok fajtái és jellemzői;
- a banki értékpapírok jellemzői.
Legyen képes megkülönböztetni a tőke- és pénzpiaci
ügyletek: prompt és termin ügyletek alapismereteit.

3.4. Biztosítási alapismeretek

Ismerje a biztosítási alapfogalmakat, a biztosítás
szerepét, jelentőségét a modern gazdaságban.
Ismerje a legfontosabb biztosítási módszereket.
Tudja a biztosítási ágazatok rendszereit, a biztosítási
szerződés és a biztosítási díj alapismereteit.
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4. Pénzügy gyakorlat
TÉMAKÖRÖK

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

4.1. A pénz időértéke

Értse a pénz időértékének fogalmát, jelentőségét.
Legyen képes elvégezni a jelen és a jövőérték
számításokat az időtényező táblázatok alkalmazásával,
egyszerű diszkontálási és kamatos kamat számítási
feladatokat.

4.2. Valuta, deviza
árfolyama

Ismerje és értse a valuta, a deviza és árfolyam
fogalmakat.
Legyen képes alapvető valuta- és a devizaárfolyamokhoz
kapcsolódó egyszerű számítási feladatokat elvégezni.

4.3. Pénzforgalom

Legyen képes alapadatokból likviditási mutatókat
kiszámolni, különbségüket értelmezni.
5. Adózási alapismeretek

TÉMAKÖRÖK

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

5.1. Az államháztartás
rendszere

Ismerje az állam szerepét a modern gazdaságban, a
közfeladatok ellátásának szükségességét és a
finanszírozási forrásait.
Ismerje az államháztartás alrendszereit (központi és
önkormányzati alrendszer).
Ismerje a költségvetési bevételek, költségvetési kiadások
fő tételeit, legyen képes értelmezni a költségvetés
egyenlegét.

5.2. Adózási alapfogalmak

Ismerje az adó és az adórendszer fogalmakat,
jellemzőiket.
Tudja az adózási alapfogalmak: adóalany, adótárgy,
adóalap, adómérték, adómentesség, adókedvezmény,
adókötelezettség jelentését.
Ismerje a magyar adójog forrásait.
Legyen képes az adókat csoportosítani: jövedelemadó,
forgalmi típusú adó, vagyonadóztatás ismérv szerint.
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5.3. Kiemelt adónemek

Ismerje az alábbi kiemelt adónemek alapvető fogalmait
és összefüggéseit:
- személyi jövedelemadó: alanyai, a jövedelem,
bevétel, és költség értelmezése, az adó mértéke, az
összevont adóalap adóköteles jövedelmei (önálló
tevékenységből származó, nem önálló
tevékenységből származó és egyéb jövedelem), a
családi kedvezmény, az összevont adóalap adója, az
adókedvezmények;
- általános forgalmi adó: az áfa jellemzői, az
adóalany, az adó mértéke, a fizetendő adó
megállapítása, az adó levonási jog, az adófizetési
kötelezettség, a számlázás (számla, nyugta
adattartalma);
- helyi adók, típusai: vagyoni típusú (építmény- és
telekadó), kommunális jellegű adók
(magánszemélyek kommunális adója és
idegenforgalmi adó), helyi iparűzési adó.
6. Adózás gyakorlat

TÉMAKÖRÖK
6.1. Személyi jövedelemadó

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Legyen képes az összevont adóalap értelmezésére és
annak adószámítására (feladatban megadott családi
kedvezmény és adókedvezmény figyelembevételével).
Tudja
meghatározni
alapinformációkból
az
adóhatósággal adóbevalláskor rendezendő adó
összegét.

6.2. Általános forgalmi adó

Tudja az adó összegét meghatározni az adóalap után,
valamint, ha a számla összege a fizetendő adót is
tartalmazza.
Ismerjen az általános adókulcstól eltérő adómértékek
alá tartozó termékeket és szolgáltatásokat, azok
adómértékeit.
Legyen képes az értékesítések után felszámított
fizetendő
adó
megállapítására,
valamint
a
beszerzésekre jutó előzetesen felszámított adó
kiszámítására.
Legyen képes a vállalkozást terhelő áfa
megállapítására (alapesetekben). Legyen képes a
megfizetendő adó megállapítására, számla, nyugta
kitöltésére.
Tudjon az egyes adótípusokra egyszerű adószámítási
feladatokat elvégezni az adóalap és adómérték
megadásával.

6.3. Helyi adók
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7. Számviteli alapismeretek
TÉMAKÖRÖK
7.1. Számviteli törvény

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK
Tudja felsorolni a számvitel feladatait, területeit.
Tudja megnevezni a számvitel szabályozásának
alapdokumentumait (külső és belső szabályozás) és a
közöttük levő különbségeket értelmezni.
Ismerje a számviteli bizonylatok fogalmát, tudja
csoportosítani a bizonylatokat, értelmezni a bizonylati
elvet, ismerje az alapvető tartalmi és formai
elvárásokat a bizonylatokkal szemben.
Ismerje a számviteli beszámoló szerepét, fajtáit, tudja
felsorolni a beszámoló részeit.
Legyen képes értelmezni a beszámolás és
könyvvezetés kapcsolatát.

7.2. Vállalkozás vagyona

Ismerje a leltár fogalmát, fajtáit, jellemzőit.
Ismerje a mérleg fogalmát, fajtáit, jellemzőit.
Ismerje a mérlegfőcsoportok tartalmát és definícióját
(az eszköz- és forrás csoportok).
Tudja az eredmény-kimutatás fogalmát, jellemzőit és
változatait, képes ismertetni az eredmény-kimutatás
kategóriáit és kapcsolataikat.
Ismerje és értse a számvitelben a bekerülési érték és
könyv szerinti érték fogalmakat.

7.3. Könyvelési tételek
szerkesztése, a számlakeret

Ismerje a könyvviteli számlák fogalmait, az egységes
számlakeret felépítését és szerkezetét.
Legyen képes felsorolni a vállalati számlarend tartalmi
elemeit.
Ismerje a főkönyvi számlák nyitása, az idősoros és
számlasoros könyvelés alapfogalmait.
Tudjon különbséget tenni a mérleg valamint a költségés eredményszámlák között.
Tudja értelmezni az analitikus és szintetikus könyvelés
kapcsolatát.

7.4. Tárgyi eszközök
elszámolása

Legyen képes a tárgyi eszközök csoportosítására.
Tudja a tárgyi eszközök értékelésére vonatkozó
alapvető bekerülési érték szabályokat, legyen képes a
fordulónapi mérlegérték megállapítására.
Ismerje az amortizáció elszámolása alapvető
megoldásait (lineáris, teljesítményarányos).
Legyen képes a belföldi beruházási szállítókkal
kapcsolatos
tételek
könyvelésére
(különböző
finanszírozással).
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Legyen képes a tárgyi eszközök üzembe helyezése
könyvelésére.
Legyen képes a tárgyi eszközök értékcsökkenésének
főkönyvi elszámolására.
7.5. Vásárolt készletek
elszámolása

Ismerje a vásárolt készletek fajtáit és jellemzőiket.
Legyen képes egyszerű esetekben a vásárolt készletek
bekerülési értékének meghatározására.
Ismerje az anyagok raktári és analitikus
nyilvántartásának alapvető információtartalmát.
Legyen képes az anyagbeszerzés könyvelése számla
szerinti áron (tényleges beszerzési áron való
nyilvántartásnál), a visszaküldés és az engedmény
gazdasági események könyvelésére.
Legyen képes az anyagkészlet csökkenések értékének
számítására és a felhasználás könyvelésére átlagáron,
csúsztatott átlagáron és FIFO- elv alapján.
Ismerje a leltározás feladatait, a leltári eltérések
számítását és könyvelését.
Ismerje az áruk fogalmát, tudja csoportosítani,
megkülönböztetni más készletektől.

7.6. Jövedelem elszámolás

Ismerje a jövedelemmel kapcsolatos analitikus
nyilvántartások információ tartalmát, a jövedelem
részeit, a levonások keletkezését, nyilvántartását és
könyvelését.
Legyen képes a bérfeladás számítása, nyilvántartása és
könyvelése feladatok elvégzésére.
Tudja a bérek közterheinek számítását, nyilvántartását
és könyvelését.
Legyen képes a jövedelem kifizetése (készpénzes és
folyószámlára
történő
átutalás)
eseményeket
értelmezni és könyvelni.

7.7. A saját termelésű
készletek elszámolása

Ismerje a saját termelésű készletek fogalmát,
csoportosítását.
Tudja a saját termelésű készletek értékelésének
alapvető szabályait, ismerje az önköltség alapvető
elemeit, legyen képes értelmezni az önköltség
változását.
Ismerje a saját termelésű készletek analitikus és
főkönyvi
nyilvántartásának
alapvető
információtartalmát.
Ismerje a termelési költségek típusait, a költségek
könyvviteli elszámolása költségnemek szerinti
szabályait.
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Legyen képes a saját termelésű készletek állományban
vétele, valamint a fordulónapi mérlegérték
meghatározása számviteli feladatokra.
7.8. Termékértékesítés
elszámolása

Ismerje az értékesítés bizonylatolása rendjét, a számla
tartalmi elemeit.
Tudja kiszámítani az értékesítéshez kapcsolódó
bevétel, forgalmi adó és készletcsökkenés (átlagár,
FIFO értelmezésben) összegeket és legyen képes az
esemény könyvelésére, valamint mindezt értelmezni és
elvégezni a visszaküldés, a minőségi engedmény
gazdasági események tekintetében.
Legyen képes értelmezni a saját termelésű készletek
állományváltozása (STKÁV) hozam értéket, legyen
képes kiszámítani a tárgyévi eredmény meghatározása
lépéseként is.
8. Számvitel gyakorlat

TÉMAKÖRÖK

EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK

8.1. Pénzkezeléshez
kapcsolódó bizonylatok

Legyen képes alapinformációkból a következő
bizonylatok elkészítésére vagy a bizonylatok tartalmi
és formai elemei megjelenítésére:
- kiadási és bevételi pénztárbizonylat,
- készpénzfizetési számla,
- bankhoz kötődő egyszerű gazdasági események
bizonylatai.

8.2. A tárgyi eszköz
nyilvántartása

Legyen képes értelmezni a tárgyi eszköz egyedi
nyilvántartó és az üzembe helyezési okmány
szerepét, felsorolni, kiegészíteni a tartalmi és formai
elemek felsorolását.
Legyen képes elvégezni az időarányos lineáris és a
teljesítményarányos
amortizáció
számításokat,
ezekhez kapcsolódó eszköz érték meghatározásokat.

8.3. A készletek (vásárolt és
saját termelésű) bizonylatai

Legyen képes alapinformációkból a következő
bizonylatok elkészítésére vagy a bizonylatok tartalmi
és formai elemei megjelenítésére:
- Készlet bevételezési, kivételezési bizonylat,
- Készletnyilvántartó lap,
- Szállítólevél, számla.

8.4. A jövedelem-elszámolás Legyen képes a bérszámfejtő lapon a nettó bér
bizonylatai
kiszámítására.
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