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Kerettanterv

Érettségi követelmény

NT tankönyv

FI tankönyv

NT rugalmas tanterv

Pénzügyi és gazdasági
kultúra
(5 óra)

12.3 Alapvető pénzügyi
és gazdasági fogalmak,
folyamatok. A
munkaviszonyhoz
kapcsolódó ismeretek
Az állam gazdasági
szerepvállalása (12.3)

VIII. A gazdaság,
a pénz és a
munka világa
(45-49. óra)

3. Pénzügyi és gazdasági
kultúra

IX. A gazdaság, a pénz és
a munka világa

Az állam gazdasági
szerepvállalása és
kapcsolata a gazdaság
különböző
szereplőivel.

Fogalmak:
Állam, államháztartás,
adók, járulékok c. rész
(213. oldal)

A háztartás pénzügyei
(adók és járulékok,
pénzkezelési technikák,
banki ügyletek). (12.3)

1. óra

48. Az állam
gazdasági
szerepe

45. A piac

Háztartás és hitel c. rész
(212.oldal)

Pénz, bankrendszer,
pénzügyi szolgáltatások c.
rész
(210-211. oldal)

Az állam bevételei.

Állam, államháztartás,
adók és járulékok c. rész
(213. oldal utolsó bekezdése és
214. oldal teteje)

Az állam stabilizációs,
redisztribúciós és
tőkeallokációs
feladatai.

Kiegészítő szöveg
(213. oldal jobbra fenn)

Előzetes ismeret: szabad
verseny, monopóliumok
kora
Fogalmak: állam,
gazdaság, piac, szabad
piac
Összefüggések:
A piacgazdaság
működése, a szabad piac
feltételei, egyensúlyi ár,
tökéletes verseny.
Fogalmak:
költségvetés, adó – áfa,
szja, társasági adó,
járulék
Fogalmak:
juttatások,
társadalombiztosítás,
nyugdíjjárulék, öregedő
társadalom
Összefüggések: A
nyugdíjrendszer
működése. Az állam

FI rugalmas
tanterv
3. Pénzügyi és
gazdasági kultúra
(68-71. óra)

Beszélgetőkör az
állam funkcióiról.
Mf. 9. feladata

Páros módszerrel
egy fiktív család
havi
költségvetésének
elkészítése és
megbeszélése.
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49. Az
államháztartás és
a monetáris
politika

Állam, államháztartás,
adók és járulékok c. rész
(213. oldal második bekezdés)

2. óra

A költségvetési és a
monetáris politika
eszköztára, szerepe a
gazdaságpolitikai célok
megvalósításában.

3. óra

A pénzpiac működése,
megtakarítók és
forrásigénylők.

A pénzpiac működése. 47. A pénzpiac
(12.3)
Pénz, bankrendszer,
pénzügyi szolgáltatások
c. rész
(210-211. oldal)

szerepe a rendszer
működésében.
Problémák a
nyugdíjrendszerben.
Egészségbiztosítás –
kockázatközösség.
Fogalmak: költségvetési
intézmény, költségvetési
egyenleg, deficit, infláció
Összefüggések:
Az államháztartás
működése és
alrendszerei. A
monetáris politika
lényege. Az adó és
járulék közötti
különbség. Az
állampapírok
kibocsátásának szerepe
az államháztartásban. Az
infláció okai – keresleti
és költséginfláció.
Előzetes ismeret:
a tőzsde működése (?),
gazdaságföldrajzi
ismeretek
Fogalmak: pénzpiac,
jegybank, bankrendszer
Összefüggések:
A pénzpiac működése. A
kétszintű bankrendszer
működése. A pénz
létrejötte és funkciói.
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A pénzügyi közvetítők
helye a
nemzetgazdaságban.

Fogalmak: kereskedelmi
bank, biztosító társaság,
lízingtársaság, pénzügyi
közvetítő rendszer

A vállalkozások helye a
nemzetgazdaságban,
szerepük a GDP
megtermelésében.

46. A vállalkozások

4. óra

Vállalkozási formák.

A vállalkozási formák, a
vállalkozás alapítása és
működése (12.3)

5. óra.

Vállalkozások
létrehozása és
működtetése.

A vállalkozások és a
piac kapcsolata.

Vállalkozások és az
üzleti terv c. rész
(214. oldal)

Előzetes ismeret:
a tőzsde működése
Összefüggések: A
gazdasági körforgás, a
vállalkozások szerepe a
folyamatban.
Fogalmak: vállalkozás, rt,
kft, kkt, bt, egyéni
vállalkozás, szövetkezet
Összefüggések: A
vállalkozási formák
összehasonlítása. A
törzstőke nagysága és a
tőkebevonás módja
közötti összefüggés.
Fogalmak: korlátlan
felelősség, korlátolt
felelősség, egyetemleges
felelősség
Összefüggések:
Költségtípusok induló és
működő vállalkozások
esetében.
Összefüggések:
A vállalkozás, a háztartás,
a bankok és az állam
kapcsolata. (ábra)

Hitel felvételének
mérlegelése havi
törlesztés, kamat,
THM, jelzálog,
életbiztosítás
számbavételével.
Kétpár
módszerrel egy
helyi vállalkozás,
ill. a vállalkozói
életforma
megismerése az
interneten
található
információk
és/vagy
személyes
tapasztalatok (pl.
látogatás) révén.

Véleményvonal
(kooperatív
módszer):
a) a
magyarországi
adórendszer
társadalmi
igazságosságáról
b) az adózási
morálról.
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A vállalkozás hatékony
működésének feltételei.
Az árdiszkrimináció
szerepe a versengő
piacon.
Az üzleti terv.

