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Szakmai program
A szakképzés célja
A középfokú szakképzés széles szakmai alapozást nyújt a felsőfokú képzésbe való
bekapcsolódáshoz, a gyors munkaerő-piaci irányultságú szakképzéshez, az életpályán
szükséges többszöri szakmaváltáshoz. A szakképzésnek ki kell terjednie a tanulni
tudás megalapozására, az együttműködéshez szükséges emberi kapcsolatok,
viselkedésmódok, a kommunikáció formáinak megismerésére, fejlesztésére, valamint
olyan szakmai és praktikus ismeretekre, amelyek a jogi, vállalkozói, idegen nyelvi
ismereteket is magukba foglalják. A szakképzési rendszer fő törekvése olyan tartalmak
kiválasztása és közlése, amelyek segítséget jelentenek a tanulóknak az ismeretek
megszerzésében,
a
folyamatos
tanulásban,
a
végzetteknek
a
gyors
munkahelyváltásban.
Előtérbe kerül a személyes jártasság, a problémával való megbirkózás képessége.
Olyan tudás kialakítása a cél, amellyel a jelen és a közeljövő igényeinek meg lehet
felelni, amellyel tudás és ismeret konvertálható és magában hordozza a továbblépés
lehetőségét.
Az iskola (nevelőtestület) szakképzési alapelveinek megfogalmazása
Az iskola a felnőttek igényei, a társadalmi igények, a regionális igények, a helyi
igények és a gazdaság igényei alapján határozta meg szakképzési struktúráját, és ezt
egyeztetve az intézményfenntartó fejlesztési tervével, alakította ki a szakképzési
kínálatát.
Az igények változását rugalmasan kívánjuk követni a szakképzési struktúra
alakításával.
A felnőttoktatás esti munkarend szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a
kerettantervben a nappali oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások
legalább ötven százalékát el kell érnie.
Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a
gyakorlati képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre
meghatározott gyakorlati óraszám hatvan százaléka.
Az elméleti képzés jelenléti óraszáma az esti oktatás munkarendje szerint
megszervezett felnőttoktatás keretében a nappali rendszerű képzésre meghatározott
elméleti óraszám legalább tíz százaléka azzal, hogy az összes kötelező jelenléti
óraszám eléri a nemzeti köznevelésről szóló törvényben az esti oktatás munkarendjére
meghatározott óraszámot.
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Értékelés
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.
Az iskolarendszerű szakmai képzés esetén a tantárgy kerül értékelésre.
Iskolarendszerű szakképzés esetén az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban
foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben
meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó
modulzáró vizsga teljesítésével.
Szakmai vizsgára csak az a tanuló bocsátható, aki teljesítette (legalább elégséges
eredménnyel) a tantárgyi követelményeket.
Beszámíthatóság a tanuló előzetes szakirányú szakmai képesítése és szakirányú
szakképesítés alapján
A szakközépiskola szakképzési évfolyamán megszerezhető szakképesítésekről és az
adott szakképesítésbe való bekapcsolódás feltételeiről a tanulót a szakközépiskolába
való jelentkezéskor tájékoztatjuk azzal, hogy a szakképesítésre történő felkészítéskor a
tanuló előzetes szakirányú szakmai képesítése és szakirányú szakképesítése a
tanulmányokba beszámítható, ha tartalmi egyezőség tapasztalható, valamint a
szakmai és vizsgakövetelmények ezt lehetővé teszik. A beszámíthatóság mértékéről és
tartalmáról az iskola igazgatója határoz.
Beszámíthatóság a tanuló előzetes tanulmányai alapján
Az előzetes tanulmányok és az azokkal megegyező tartalmú követelmények
teljesítésének egyidejű igazolásával a beszámítás iránti kérelmet az iskola
igazgatójához kell benyújtani. A beszámítható előzetes tanulmányokról és a teljesített
követelményekről a szakképző iskola igazgatója határozattal dönt.

4

54 344 02
VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
valamint a
XXIV. KÖZGAZDASÁG
ÁGAZATHOZ
I.

A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet
– az 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit
tartalmazó
a
nemzetgazdasági
miniszter
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült.
II.

A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 344 02
A szakképesítés megnevezése: Vállalkozási és bérügyintéző
A szakmacsoport száma és megnevezése: 15. Közgazdaság
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXIV. Közgazdaság
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Elméleti képzési idő aránya: 70%
Gyakorlati képzési idő aránya: 30%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmassági követelmények: Pályaalkalmassági követelmények: -
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1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Ágazati szakképzés közismeret nélkül

Szakmai
követelménymodulok

Tantárgyak
e

11500-12 Munkahelyi
egészség és biztonság
11499-12 Foglalkoztatás II.
11498-12 Foglalkoztatás I.

11504-12 Gazdálkodási
alaptevékenység ellátása

10152-12 Kis- és középvállalkozások gazdálkodási feladatai
11153-12 Könyvvezetési
feladatok
11506-12
Vállalkozásfinanszírozási és
adózási feladatok
10154-12 Munkaerőgazdálkodás

Munkahelyi egészség és biztonság

1/13
heti óraszám
gy

ögy

Szakképesítés specifikus
utolsó évfolyam

2/14
heti óraszám
e
gy

0,5

Foglalkoztatás II.
Szakmai idegen nyelv
Foglalkoztatás I.
Gazdasági és jogi alapismeretek
Ügyviteli gyakorlatok
Általános statisztika
Statisztika gyakorlat
Pénzügyi alapismeretek
Pénzügy gyakorlat
Adózási alapismeretek
Adózás gyakorlat
Számviteli alapismeretek
Számvitel gyakorlat
Kis- és középvállalkozások gazdálkodása
Üzleti terv készítés gyakorlat
Könyvvezetés
Pénzforgalmi könyvvitel gyakorlat
Vállalkozásfinanszírozás
Vállalkozásfinanszírozás gyakorlat
Adózás
Elektronikus adóbevallás gyakorlata
Munkaerő-gazdálkodás
Bérszámfejtési gyakorlat

0,5
1
1
3
3
1
1
2
0,5
1
0,5+0,5
3,5+1
0,5
1
1
3
1
1
0,5
1,5
0,5
1,5
1
7

Bérügyi feladatok
10151-12 Bérügyi
szakfeladatok ellátása
Bérügyi gyakorlat
Társadalombiztosítás
10155-12 Társadalombiztosítási szakfeladatok ellátása
TB gyakorlat
Osztályfőnöki óra
heti óraszám szabadsávval
heti összes óraszám

1+1
1
1,5
0,5+0,5
12+1

5,5+0,5
20

1
1

12+1

5,5+0,5
20

1
1

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell
teljesülnie.
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