
OKTATÁSI PROGRAM 
PÉNZÜGYI ÉS MUNKAVÁLLALÓI ISMERETEK 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9-11. ÉVFOLYAM 

Tantárgyi struktúra és óraszámok: 

Matematika 
9. évf. 

(36 
hét) 

10. évf. 
(36 
hét) 

11. évf. 
(31 
hét) 

Heti óraszám (óra) - - 1 
Éves óraszám (óra) - - 31 

10. évfolyam 

Témakörök Óraszám 
(óra) 

1. Az állam gazdasági szerepe 6 
2. A pénzpiac működése 12 
3. Egy háztartás költségvetése; munkavállalás 13 
Éves óraszám:  31 

 
A témakörök óraszámai tartalmazzák a rendszerezésre, összefoglalásra, ismétlésre 
és ellenőrzésre szánt órákat is. 
 
 
  



11. évfolyam 
 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Az állam gazdasági szerepe Órakeret  

6 óra 
Előzetes tudás Gazdálkodással kapcsolatos személyes tapasztalatok 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

Alapvető gazdasági fogalmak, folyamatok 
megismerése. 
Tudatos, felelősségteljes állampolgári gondolkodás 
kialakítása 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

Az állam feladatai 
napjainkban 

Az állam bevételei 

Az állami gazdaságpolitika 
céljai 

A költségvetési és a 
monetáris politika 
eszköztára 

„ Te és a gazdaság” a fiatalok 
gazdasági kapcsolatai 
Az adók és járulékok 
szerepének megértése 
„Tervezz költségvetést”, ami 
lehet állami, és önkormányzati 
egyaránt. Szakértői csoportban 
dolgozva megoldást találni a 
deficit csökkentésére. A csoport 
tagjai érveljenek a véleményük 
mellett. 
Forráselemzés, önálló 
véleményalkotás a GDP, GNI, a 
munkanélküliség, foglalkoztatás, 
valamint az infláció témákban 

Etika 
A felelősség új 
dimenziói a 
globalizáció korában 
 
Földrajz 
A modern pénzügyi 
közvetítő rendszer a 
világgazdaságban 
 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

állam, gazdaság, költségvetés, adó, járulék, 
költségvetési politika, monetáris politika, jegybank, 
költségvetés, deficit, szufficit, makrogazdasági 
jövedelem, GDP, GNI, munkanélküliség, 
foglalkoztatottság, infláció 

 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél A pénzpiac működése Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A gazdálkodással, bankrendszerrel, pénzkezeléssel 
kapcsolatos személyes tapasztalatok 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A modern bankrendszer szereplőinek és feladatainak a 
megismerése. Alapvető pénzügyi fogalmak ismerete. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

A bankrendszer a mai 
gazdaságban 

A tőkepiac és termékei 

A pénzügyi közvetítők 

A háztartás, mint 
megtakarító 

Befektetési lehetőségek 
összehasonlítása hozam- 
kockázat- futamidő alapján 
Gyűjtőmunka, prezentáció-
készítés a BÉT tevékenységéről 
Banki ajánlatok 
összehasonlítása 
csoportmunkában 

Földrajz 
A modern pénzügyi 
közvetítő rendszer a 
világgazdaságban 
 
Matematika 
kamatos kamat- 
számítás, 



A háztartás, mint hitel 
felvevő 

Nemzetközi pénzpiac 
alapfogalmai, intézményei 

Bankszámlanyitás gyakorlata, e-
banking 
Árfolyam változások nyomon 
követése, grafikonok elemzése 

árfolyamszámítás 
 
Informatika 
Internet használat 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

piac, pénzpiac, bankrendszer, jegybank, pénzügyi 
intézmények, megtakarítás, hozam, hitel, kamat, EBKM, 
EHM, THM, kötvény, részvény, tőzsde, lízing társaság, 
pénzügyi közvetítők, öngondoskodás, valuta, deviza, 
árfolyam, Nemzetközi Valutaalap, Világbank 

 
Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Egy háztartás költségvetése; 
munkavállalás 

Órakeret 
13 óra 

Előzetes tudás 
A társadalmi környezet munkával kapcsolatos 
mintáinak, tapasztalatainak ismerete, diákmunka során 
szerzett tapasztalatok 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési céljai 

A háztartás költségvetése, mint az összes 
erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás eszköze. 
Munkakeresés, a munkába állás folyamata. A 
munkavállalók alapvető jogainak, kötelezettségeinek 
megismerése 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

A család, illetve a háztartás 
fogalmának eltérése 

A háztartás költségvetése 

Álláskeresés: elvárások, 
álláskeresési technikák 

Munkába állás: 
munkaviszonnyal 
kapcsolatos jogok, 
kötelezettségek 

Bérek, járulékok 
napjainkban 

Munkaviszony 
megszűnése, 
megszüntetése 

Eltérő jövedelmű, életvitelű 
családok költségvetésének 
elkészítése egy hónapra. 
Bevételek, fix, és választható 
kiadások, megtakarítás, 
hitelfelvétel. 
Álláshirdetések elemzése 
Kezdeményezőkészség és 
önismeret fejlesztése: 
lehetőségek azonosítása a 
munkavállalás során. 
Önismeret: pályaorientációs 
önismereti tesztek: FLAG teszt  
Önéletrajzírás, a motivációs 
levél készítése 
A munkaszerződés tartalmának 
megismerése 
Nettó bérszámítás – 
bérkalkulátor használata 
Álláskeresést támogató 
intézmények feladatainak 
bemutatása (meghívott előadó 
segítségével) 

Magyar nyelv és 
irodalom 
Tájékozódás 
listaszerű, nem 
folyamatos 
szövegekben 
 
Informatika 
Információgyűjtés 
Dokumentumkészítés 
Matematika 
Alapműveletek 



Kulcsfogalmak/ fogalmak 

család, háztartás, költségvetés, hatékony gazdálkodás, 
önéletrajz, motivációs levél, munkaadó, munkavállaló, 
munkaszerződés, bruttó bér, nettó bér, levonások, 
bérjárulékok, munkanélküliség, munkanélküli ellátás, 
álláskeresési támogatás 

 
 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
egy évfolyamos 
ciklus végén 

A tanuló érti a nemzetgazdaság szereplőinek (háztartások, 
vállalatok, állam, pénzintézetek) feladatait, a köztük lévő 
kapcsolatrendszer sajátosságait. 
Tudja értelmezni az állam gazdasági szerepvállalásának 
jelentőségét, ismeri főbb feladatait, azok hatásait. Tisztában van 
azzal, hogy az adófizetés biztosítja részben az állami feladatok 
ellátásnak pénzügyi fedezetét.  
Ismeri a mai bankrendszer felépítését, az egyes pénzpiaci 
szereplők főbb feladatait. Képes választani az egyes banki 
lehetőségek közül. Tisztában van az egyes banki ügyletek 
előnyeivel, hátrányaival, kockázataival. A bankok kínálatából 
bankot, bankszámla csomagot tud választani. Tud érvelni a 
családi költségvetés mellett, a tudatos, hatékony 
pénzgazdálkodás érdekében. Önismereti tesztek, játékok 
segítségével képes átgondolni milyen foglalkozások, 
tevékenységek illeszkednek személyiségéhez. Tisztában van az 
álláskeresés folyamatával, a munkaviszonnyal kapcsolatos 
jogaival, kötelezettségeivel. 
 

 
 


	Tantárgyi struktúra és óraszámok:

