Közgazdaság ágazat
Kinek ajánljuk a közgazdaság ágazatot?
Ha szeretnél nyugodt körülmények között, irodában dolgozni, sokrétű munkára vágysz, jó
választás a közgazdász szakma.
Annak ajánljuk a közgazdasági szakmákat, aki jól bírja az irodai papírmunkát és szereti a
számítógépes feladatokat. Ha valaki később önálló vállalkozóként képzeli el az életét, szintén
jó választás ez a szakma.
Mire leszel képes tanulmányaid befejezése után?
Az érettségit követően OKJ szakképzettség megszerzésével képes leszel egy irodában vagy
egy vállalkozás alkalmazottjaként adminisztratív, ügyviteli, bérügyi és könyvelési feladatokat
ellátni, könyvviteli programokat használni. Megtanulhatod a munkaerő-gazdálkodás alapjait
és a bérszámfejtő programok alkalmazását.
Az OKJ-s vizsga részeként üzleti tervet is kell készítened. Ügyintézőként értesz majd a
gazdálkodáshoz, marketinghez, vállalkozási ügyek intézéséhez, a bérügyi feladatokhoz, jogi
kérdésekben is képes leszel eligazodni, és gyakorlati ismereteid lesznek a pénzügyek, adózás,
könyvvezetés és bérszámfejtés területén. Megtanulod a piacvezető bérszámfejtő és könyvelő
szoftverek használatát. Ez azért fontos, mivel pályakezdőként sokkal könnyebb az
elhelyezkedés, ha valaki már gyakorlattal is rendelkezik.
Ha szereted a könyvvitelt, lehetőséged van a mérlegképes könyvelői szakma megszerzésére is
a későbbiekben.
Milyen szakmákra készítünk fel?
A közgazdaság ágazaton a 9-12. évfolyamon számos szakképesítés alapozását végezzük.
Választhatsz az alábbi szakmák közül:
 Államháztartási ügyintéző
 Pénzügyi termékértékesítő
 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 Vállalkozási és bérügyintéző
 Üzleti szolgáltatási munkatárs
 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző.
Az érettségi vizsgát követően ezeket a szakmákat az előzetes tanulmányaid beszámításával
egy év alatt megszerezheted.
Milyenek az elhelyezkedési lehetőségek?
Elhelyezkedhetsz piaci alapon működő vállalkozásoknál vagy az államháztartásban.
Dolgozhatsz kis- és középvállalkozásoknál, vagy multinacionális cégeknél. Magyarországon a
legdinamikusabban fejlődő ágazatban, az üzleti szolgáltató központokban nagy számban
keresnek olyan munkavállalókat, akik megfelelő idegen nyelvi és szakmai ismerettel
rendelkeznek és képesek nemzetközi környezetben pénzügyi, számviteli területen dolgozni.

Mit fogsz tanulni a közgazdaság ágazaton?
A közgazdaság ágazaton nyelvi előkészítő osztályban fogsz tanulni. Ez a képzés 5 éves.
A 0. évfolyamon: magas óraszámban tanulod az idegen nyelvet és az informatikát.
A 9-10. évfolyamon:
A gazdasági ismeretek keretében megismered a fogyasztói magatartás, a piac mozgatórugóit,
a marketing alapjait, a vállalkozások alapításával, működésével kapcsolatos folyamatokat, az
állam gazdasági szerepvállalását.
A jogi ismeretek tanulása során megtudod, hogyan alakult ki a jog, kik a jogalkotók, hogyan
épül fel a jogrendszer, bepillantást nyersz tulajdonjog és a szerződések világába.
Az ügyvitel keretében nem csak a tízujjas vakírást és a szövegformázást tanulod meg.
Megismered a levelezés, az iratkezelés folyamatát, és az üzleti kommunikáció alapjait.
A pénzügy, statisztika, számvitel bevezet a pénzügyi-számviteli ismeretek világába.
A 11-12. évfolyamon:
A pénzügy és a számvitel mellett adózásról, támogatási, pályázati ismeretekről, pénzügyi
tervezésről is szerezhetsz elméleti és gyakorlati ismereteket.
A 13. évfolyamon:
Ha szakirányban tanulsz tovább, egy év alatt szerezhetsz OKJ szakmát. A
vállalkozásfinanszírozás gyakorlatát, az elektronikus adózást, a könyvviteli programokat
tanulod meg. Elsajátítod a vállalkozások működtetéséhez, a munkaerő- és bérgazdálkodáshoz
szükséges ismereteket. Megismered a projekttervezés, megvalósítás és követés elméletét és
gyakorlatát.

