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PROJEKT HÁZI FELADATOK LISTÁJA 

 

 



Projekt házi feladatok 

Tanár neve 
Ágazat megneve-

zése 

Tantárgy 

/évfolyam 

Házi fel-

adat/téma 

megneve-

zése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása max. 300 karakterben 
Az érdemjegy 

súlyozása 

Végh Ibolya Turizmus és ven-

déglátás 

9 Világvárosok A tanulók csoportban különböző megadott és válasz-

tott ismeretanyagok feldolgozásán keresztül ppt és 

kiselőadást készítenek, amit a többiek számára be-

mutatnak.  

100 % 

Vörösné Tóth 

Krisztina, Pal-

lagi Zsuzsanna, 

Juhász Viktó-

ria, 

Pusztainé, 

Pachmann 

Zsuzsanna 

GAZDÁLKODÁS ÉS 

MENEDZSMENT 

ÁGAZAT - Pénzügyi-

számviteli ügyintéző / 

Vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző 

 

KÖZLEKEDÉS ÉS 

SZÁLLÍTMÁNYO-

ZÁS ÁGAZAT - Lo-

gisztikai Technikus 

 

TURIZMUS-VEN-

DÉGLÁTÁS ÁGA-

ZAT - Turisztikai tech-

nikus 

 

Irodalom /  

9. évfolyam 

a) Az ókori 

színház 

 

 

 

 

 

b) A rene-

szánsz 

művészet 

Az ókori színház működése, a színházak felépítése, 

a színészek, szerzők helye az ókori társadalomban.  

Ókori tragédia és komédia szerzők: egy-egy mű be-

mutatása.  

 

 

A reneszánsz kultúrtörténeti jelentősége. Megjele-

nése a különböző művészeti ágakban és tudomá-

nyokban: festészet, szobrászat, zene, irodalom.   

100% 



Tanár neve 
Ágazat megneve-

zése 

Tantárgy 

/évfolyam 

Házi fel-

adat/téma 

megneve-

zése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása max. 300 karakterben 
Az érdemjegy 

súlyozása 

Vörösné Tóth 

Krisztina, Pal-

lagi Zsuzsanna, 

Juhász Viktó-

ria, 

Pusztainé,  

GAZDÁLKODÁS ÉS 

MENEDZSMENT 

ÁGAZAT - Pénzügyi-

számviteli ügyintéző / 

Vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző 

 

KÖZLEKEDÉS ÉS 

SZÁLLÍTMÁNYO-

ZÁS ÁGAZAT - Lo-

gisztikai Technikus 

 

TURIZMUS-VEN-

DÉGLÁTÁS ÁGA-

ZAT - Turisztikai tech-

nikus 

 

Irodalom / 

10. 

a. A ret-

tegés, mint 

esztétikai ér-

ték: Poe, 

Mary Shel-

ley, Stoker 

 

 

b. A láz-

adó roman-

tika: forra-

dalmi témák, 

formabontás, 

új műfajok  

A romantika irodalmában megjelenő új esztétika: a 

horror, fantasy és krimi zsánerek megismerése. A 

történetek és irodalmi alakok (Frankenstein, Dra-

cula) továbbélése a mai populáris kultúrában.  

 

A romantika irodalomtudományi megközelítése 

szakirodalom révén.  

Új műfajok: Arany János balladák, Byron és Puskin 

verses regény, drámai költemény. 

100% 

Vörösné Tóth 

Krisztina, Ju-

hász Viktória, 

Pusztainé, 

Pachmann 

Zsuzsanna, 

Mészáros 

Kinga 

GAZDÁLKODÁS ÉS 

MENEDZSMENT 

ÁGAZAT - Pénzügyi-

számviteli ügyintéző / 

Vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző 

 

Irodalom /  

11. 

a)Babits Mi-

hály 

 

 

 

 

Babits Mihályhoz kapcsolódó szakirodalom feldol-

gozása, verseskötet készítése különböző szempontok 

alapján. Babits közéleti (Nyugat) és magánéleti kap-

csolatainak feltárása. A költővé érés folyamatának 

ábrázolása.  

 

A XX. század irodalmának alakjai és az múzsáik tör-

ténete. Vajda János és Gina; Ady Endre és Léda, 

Csinszka; Juhász Gyula és a Anna. A múzsák törté-

neti áttekintése az antik görög kultúrától egészen a 

100% 



Tanár neve 
Ágazat megneve-

zése 

Tantárgy 

/évfolyam 

Házi fel-

adat/téma 

megneve-

zése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása max. 300 karakterben 
Az érdemjegy 

súlyozása 

KÖZLEKEDÉS ÉS 

SZÁLLÍTMÁNYO-

ZÁS ÁGAZAT - Lo-

gisztikai Technikus 

 

TURIZMUS-VEN-

DÉGLÁTÁS ÁGA-

ZAT - Turisztikai tech-

nikus 

 

 

 

 

 

b) A költők és 

múzsák 

klasszikus modernség időszakáig. Szerepük az iro-

dalomban: plátói, idealizált szerelmek, megvalósult 

szerelmek és hitvesi költészet.  

Juhász Viktó-

ria, 

Mészáros 

Kinga 

GAZDÁLKODÁS ÉS 

MENEDZSMENT 

ÁGAZAT - Pénzügyi-

számviteli ügyintéző / 

Vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző 

 

KÖZLEKEDÉS ÉS 

SZÁLLÍTMÁNYO-

ZÁS ÁGAZAT - Lo-

gisztikai Technikus 

 

TURIZMUS-VEN-

DÉGLÁTÁS ÁGA-

ZAT - Turisztikai tech-

nikus 

 

Irodalom/ 

12. 

a)Slam poetry 

 

 

 

b) Színházél-

mény 

A mai slam irodalomból egy-egy alak bemutatása, 

egy művének értelmezése.  

 

 

Közös színházlátogatási élmény utáni beszámoló ké-

szítése különböző szempontok alapján.  

100% 



Tanár neve 
Ágazat megneve-

zése 

Tantárgy 

/évfolyam 

Házi fel-

adat/téma 

megneve-

zése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása max. 300 karakterben 
Az érdemjegy 

súlyozása 

Vörösné Tóth 

Krisztina, Pal-

lagi Zsuzsanna, 

Dallos Dániel 

GAZDÁLKODÁS ÉS 

MENEDZSMENT 

ÁGAZAT - Pénzügyi-

számviteli ügyintéző / 

Vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző 

 

KÖZLEKEDÉS ÉS 

SZÁLLÍTMÁNYO-

ZÁS ÁGAZAT - Lo-

gisztikai Technikus 

 

TURIZMUS-VEN-

DÉGLÁTÁS ÁGA-

ZAT - Turisztikai tech-

nikus 

 

Történelem 

/ 9. 

a. Élet az 

ókorban 

 

 

 

 

b)  Ma-

gyarország 

története a 

honfoglalás-

tól Mátyás 

haláláig 

Prezentáció készítése az ókori olimpiák egyik sport-

ágáról, szimbólumkészítés a sportágakhoz. 

 

Gyűjtőmunka: a középkori magyar királyok emléke-

zete címmel: Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond és 

Hunyadi Mátyás emlékét megőrző képzőművészeti 

alkotások és irodalmi művek összegyűjtése.  
100% 

Pleszel Erika, 

Dallos Dániel 

GAZDÁLKODÁS ÉS ME-
NEDZSMENT ÁGAZAT - 

Pénzügyi-számviteli ügyin-
téző / Vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző 

 

KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁL-
LÍTMÁNYOZÁS ÁGAZAT 

- Logisztikai Technikus 

 

TURIZMUS-VENDÉGLÁ-

TÁS ÁGAZAT - Turisztikai 
technikus 

 

Történelem 

/ 10.  

a) Európa a 

XVIII-XIX. 

században 

b) Az 1848-as 

forradalom és 

szabadság-

harc, annak 

előzményei 

Magyarorszá-

gon  

Prezentáció készítése: feltalálók, találmányok, ké-

pekkel illusztrálva. 

 

Plakátkészítés: az 1848-as pesti forradalom helyszí-

neiről, résztvevőiről, eseményeiről. 
100% 



Tanár neve 
Ágazat megneve-

zése 

Tantárgy 

/évfolyam 

Házi fel-

adat/téma 

megneve-

zése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása max. 300 karakterben 
Az érdemjegy 

súlyozása 

Vörösné Tóth 

Krisztina, Pal-

lagi Zsuzsanna, 

Dallos Dániel 

GAZDÁLKODÁS ÉS 

MENEDZSMENT 

ÁGAZAT - Pénzügyi-

számviteli ügyintéző / 

Vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző 

 

KÖZLEKEDÉS ÉS 

SZÁLLÍTMÁNYO-

ZÁS ÁGAZAT - Lo-

gisztikai Technikus 

 

TURIZMUS-VEN-

DÉGLÁTÁS ÁGA-

ZAT - Turisztikai tech-

nikus 

 

Történelem 

/ 11. 

a) A dualiz-

mus kori 

Magyar-

ország 

 

 

 

 

 

 

b) A Horthy 

korszak 

Készítsetek digitális gondolattérképet 

(www.coggle.it), amelyben összegyűjtötök minden 

olyan információt, amit fontosnak kiegyezéssel kap-

csolatban. (Készítheted kézzel is, vagy más digitális 

oldalon). vagy Készíts térképet a Osztrák-Magyar 

Monarchi címmel! vagy 

 Készítsetek gondolattérképet (www.coggle.it), 

amelyben összegyűjtötök minden olyan információt, 

amit fontosnak gondoltok az magyar ipar és gazda-

sággal kapcsolatban. 

 

Készíts keresztrejtvényt a betheleni-konszolidáció 

bel- és külpolitikai változásiról a crossword alkalma-

zással. 

100% 

Vörösné Tóth 

Krisztina, Pal-

lagi Zsuzsanna, 

Pleszel Erika, 

Dallos Dániel 

GAZDÁLKODÁS ÉS 

MENEDZSMENT 

ÁGAZAT - Pénzügyi-

számviteli ügyintéző / 

Vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző 

 

Történelem 

/ 12. 

a) A Rákosi 

és a Kádár 

rendszer ösz-

szehasonlí-

tása 

a) Gyűjtőmunka: informatív és érdekes bemutató ké-

szítése a Rákosi- és a Kádár-korszak összehasonlító 

bemutatásáról (információgyűjtés könyvekből, újsá-

gokból internetről. A Kádár-korszakhoz riportokat 

megszervezni, elkészíteni, és ezekhez képi illusztrá-

ciókat válogatni. Esetleg retro tárgyakat gyűjteni az 

adott korszakból). 

100% 



Tanár neve 
Ágazat megneve-

zése 

Tantárgy 

/évfolyam 

Házi fel-

adat/téma 

megneve-

zése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása max. 300 karakterben 
Az érdemjegy 

súlyozása 

KÖZLEKEDÉS ÉS 

SZÁLLÍTMÁNYO-

ZÁS ÁGAZAT - Lo-

gisztikai Technikus 

 

TURIZMUS-VEN-

DÉGLÁTÁS ÁGA-

ZAT - Turisztikai tech-

nikus 

 

 

 

 

b) Magyaror-

szág a 21. 

században 

 

 

 

Prezentáció készítése: A cigányság története (szár-

mazásuk, vándorlásuk, szokásaik, nyelvük, hagyo-

mányos szakmáik) címmel. 

 

 

  



Projekt házi feladatok 

Tanár 

neve 

Ágazat meg-

nevezése 

Tantárgy 

/évfolyam 

Házi fel-

adat/téma meg-

nevezése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása max. 300 karakterben 

Az érdem-

jegy súlyo-

zása 

Tömöry 

Ákos 

Turizmus-

vendéglátás 

angol/11. 

évfolyam 

Megadott vendé-

gek számára 

négynapos gya-

logtúra szerve-

zése az Országos 

Kéktúra útvona-

lán 

A tanuló turisztikai szervezőként azt a feladatot kapja a 

munkahelyén, hogy megadott vendégek számára szervez-

zen meg egy négynapos gyalogtúrát az Országos Kéktúra 

útvonalán. A vendégek jellemzői mindenkinél eltérőek? 

lesz nyugdíjas házaspár, család kisgyerekekkel, ultrafutó 

stb. A tanulóknak személyre szabva kell ajánlatot tenniük 

angolul. A szakasz kiválasztása és hossza tetszőleges, de 

hozzá kell rendelni a megfelelő pontokon szállás- és étke-

zési lehetőségeket. 

200% 

Pusztainé 

Pachmann 

Zsuzsanna 

Turizmus -

vendéglátás 

angol 

9. évfolyam 

My own restau-

rant 

A tanulóknak a saját, jövőbeli éttermüket kell elképzel-

niük és bemutatniuk, ital- és étlappal, berendezéssel, szol-

gáltatásokkal, tervekkel 

(csoportmunkában történik a feladat megoldása - min-

denki másért lesz felelős a csoportban) 

100% 



Tanár 

neve 

Ágazat meg-

nevezése 

Tantárgy 

/évfolyam 

Házi fel-

adat/téma meg-

nevezése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása max. 300 karakterben 

Az érdem-

jegy súlyo-

zása 

Gácsi János Turisz-

tika/Turiszti-

kai szervező, 

értékesítő 

Szakmai an-

gol/ 

12. évfo-

lyam 

Szállodákra vo-

natkozó munka-

védelmi, tűzvé-

delmi és baleset-

védelmi intézke-

dések 

A tanuló egy összefoglaló angol nyelvű PowerPoint pre-

zentációt készít, amelyben ismerteti a szállodákra vonat-

kozó munkavédelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi intéz-

kedéseket, egyúttal kitérve az alkalmazott környezetvé-

delmi előírásokra és a kapcsolódó piktogramok értelme-

zésére. 

100% 

Gácsi János Turisz-

tika/Turiszti-

kai szervező, 

értékesítő 

Szakmai an-

gol/ 

12. évfo-

lyam 

Szállodai fogla-

lás visszaigazo-

lása hivatalos le-

vél formájában 

angol nyelven 

A tanulónak előre meghatározott adatok és szempontok 

alapján hivatalos angol nyelvű levelet kell fogalmaznia 

Word szövegszerkesztő program segítségével, amelyben 

visszaigazolja a külföldi vendégek megrendelését. 

100% 

Moór Gab-

riella 

turizmus-

vendéglátás 

német / 9c Übernachtung in 

einem Camping 

oder lieber in ei-

nem Hotel? - 

Campingben 

vagy inkább 

szállodában éj-

szakázás? 

A tanuló a Lektion5-ben szereplő szavak, kifejezések és 

nyelvtani szerkezetek felhasználásával egy ppt-t készít az 

általa jobban preferált szálláshelyről egy tetszőlegesen 

választott desztinációra 
200% 



Tanár 

neve 

Ágazat meg-

nevezése 

Tantárgy 

/évfolyam 

Házi fel-

adat/téma meg-

nevezése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása max. 300 karakterben 

Az érdem-

jegy súlyo-

zása 

Kotálikné 

Bém Re-

náta 

turizmus-

vendéglátás 

szakmai 

idegen 

nyelv/ 9. ny 

A jövő szállo-

dája 

A mai kor elvárásait figyelembe véve megtervezi saját 

szállodáját. A feladat során a diák törekszik szakszerű 

már elsajátított ismeretek bemutatására. Precíz és pontos 

információgyűjtést követően egy ppt prezentáció segítsé-

gével mutatja be munkáját. 

200% 

Pleszel 

Erika 

turizmus-

vendéglátás 

writing/ 9. 

ny 

It’s me project A tanuló egy word dokumentumban bemutatja magát a 

megadott szempontok alapján. Képeket és ahhoz meg-

jegyzéseket illeszt be. 

200% 

Dóczi Va-

léria  

közlekedés és 

szállítmányo-

zás 

logisztika 

angol 11. a ‘FaKebook’ Pro-

ject 

A tanuló a classtools.net Fakebook oldalán egy teljes pro-

filt hoz létre az általa kreált alteregójának: bemutatkozás, 

adatok, bejegyzések/ kommentek +jogtiszta képek hasz-

nálatának tudatosítása 

200% 

Bárkányi 

Judit 

turizmus -

vendéglátás 

10. évfo-

lyam 

DBU – német 

nyelvű ifjúsági 

színházi előadás 

Beszámolókészítése német nyelven az iskolaújság részére 

(Pekszlúzív) 
100% 

Puskás 

Elena 

közlekedés és 

szállítmányo-

zás 

13. évfo-

lyam  

Logisztikai vála-

szok az energia-

válság kihívása-

ira 

Beszámoló készítése egyéni és csoportmunkában 

100% 

 

  



Projekt házi feladatok 

Tanár 

neve 
Ágazat megnevezése 

Tantárgy 

/évfolyam 

Házi fel-

adat/téma meg-

nevezése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása max. 300 karak-

terben 

Az érdem-

jegy súlyo-

zása 

Puskás 

Pál 

Gazdálkodás és me-

nedzsment 

matematika 12.  Térbeli 

építő/térgeomet-

ria 

Készítsen kartonból térbeli építőjátékot, 

melyben 5-10 téglatestből lehet kockát 

(és mellette téglatestet is) összeállítani! A 

megoldás része a tervezés és elkészítés 

dokumentálása is (szöveg, vázlatrajz, 

fotó, ...) 

200% 

Puskás 

Pál 

Gazdálkodás és me-

nedzsment 

matematika 10.  Dominójáték a 

Matematika 10. 

első kötet vala-

mely témaköré-

nek gyakorlásá-

hoz 

Készítsen kartonból dominójátékot, 

melyben a dominó bal oldalán egy meg-

oldás, jobb oldalán egy másik feladat ki-

tűzése látható! 

A megoldás része a tervezés és elkészítés 

dokumentálása is (szöveg, vázlatrajz, 

fotó, ...) 

200% 

Puskás 

Pál 

Gazdálkodás és me-

nedzsment 

informa-

tika12.d 

Vállalkozás in-

dul! 

„Álmodjon” magának egy vállalkozást! 

Válasszon székhelyet (telephelyet), ké-

szítsem logót, céges papírt! Tervezze 

meg irodáját, rendelje meg a berendezést! 

Adjon fel álláshirdetést, kössön munka-

szerződést, ...  

Szakaszon-

ként 100% 

jegyek 



Tanár 

neve 
Ágazat megnevezése 

Tantárgy 

/évfolyam 

Házi fel-

adat/téma meg-

nevezése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása max. 300 karak-

terben 

Az érdem-

jegy súlyo-

zása 

Ri-

csováry-

Takács 

Gergely 

Közlekedés és szállít-

mányozás 

matematika 

9. 

Függvények 

típusainak be-

mutatása 

A 3 alapfüggvény megismerése után (li-

neáris, másodfokú, abszolútérték) cso-

portmunkában egy- egy függvény bemu-

tatása, prezentálása egy választott módon 

(plakát, kisfilm, ppt, stb.)  

100% 

Gácsi Já-

nos 

Turizmus-vendéglátás 

/Turisztikai szervező, 

értékesítő 

Szakmai an-

gol/ 12.  

Szállodákra vo-

natkozó munka-

védelmi, tűzvé-

delmi és baleset-

védelmi intézke-

dések 

A tanuló egy összefoglaló angol nyelvű 

PowerPoint prezentációt készít, amelyben 

ismerteti a szállodákra vonatkozó munka-

védelmi, tűzvédelmi és balesetvédelmi 

intézkedéseket, egyúttal kitérve az alkal-

mazott környezetvédelmi előírásokra és a 

kapcsolódó piktogramok értelmezésére. 

100% 

Gácsi Já-

nos 

Turizmus-vendéglátás 

/Turisztikai szervező, 

értékesítő 

Szakmai an-

gol/ 12. 

Szállodai fogla-

lás visszaigazo-

lása hivatalos le-

vél formájában 

angol nyelven 

A tanulónak előre meghatározott adatok 

és szempontok alapján hivatalos angol 

nyelvű levelet kell fogalmaznia Word 

szövegszerkesztő program segítségével, 

amelyben visszaigazolja a külföldi ven-

dégek megrendelését. 

100% 



PROJEKT JELLEGŰ HÁZI FELADATOK 

Tanár neve 
Ágazat  

megnevezése 
Tantárgy/évfolyam 

Házi feladat/téma 

megnevezése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása max. 300 ka-

rakterben 

Az érdem-

jegy súlyo-

zása 

Göbölyös Mária 
Gazdálkodás és 

menedzsment 

Gazdasági és jogi is-

meretek (9. évf.) 

 

Családi költségvetés 

Egy átlagos család bevételeinek és ki-

adásainak összegyűjtése, csoportosí-

tása, értékelése. A hiány vagy a több-

let megállapítása, kezelésének lehető-

ségei. 

Témazárók 

értékelésének 

30%-a 

Vállalkozások műkö-

désének alapismere-

tei (10.) 

Statisztikai informá-

ciók gyűjtése és fel-

dolgozása egyszerű 

statisztikai eszközök-

kel 

A KSH oldaláról statisztikai adatok 

keresése, rendszerezése és a tanult 

mutatók kiszámítása 

Kis és közép vállal-

kozások gazdálko-

dása 

(11.évf) 

Egy vállalkozás üzleti 

ötlete 

Találjon ki egy vállalkozást, amelyet 

szívesen megvalósítana. Írja le a vál-

lalkozás megalapításának körülmé-

nyeit, lehetőségeit, kockázatait. 



Tanár neve 
Ágazat  

megnevezése 
Tantárgy/évfolyam 

Házi feladat/téma 

megnevezése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása max. 300 ka-

rakterben 

Az érdem-

jegy súlyo-

zása 

Könyvvezetés 

(11. évf) 

Egy vállalkozás esz-

közeinek és forrásai-

nak bemutatása 

Egy konkrét vállalkozás mérlege alap-

ján, be kell mutatni, hogy milyen esz-

közök állnak rendelkezésre és ezeknek 

mi a forrása. 

Dani Judit Vállalkozási és 

ügyviteli ügyin-

téző 

Titkári ügyintézés 

11. d 

Ügyintézés levélvál-

tással 

A tanulók párban dolgoznak, egy-egy 

kitalált cég nevében, egy konkrét ügy-

ben hivatalos levélváltást végeznek a 

megadott témák mentén. 

200% 

Dani Judit Vállalkozási és 

ügyviteli ügyin-

téző 

Kommunikáció a tit-

kári munkában 11. 

évf. 

Forgatókönyv, költ-

ségkalkuláció készí-

tése 

A tanulók egy konkrét iskolai rendez-

vény forgatókönyvét, költségkalkulá-

cióját készítik el 

200% 

Tóth Ilona Irodai titkár Komplex ügyfélszol-

gálati gyakorlat 12. d 

Programajánló Programajánló készítése meghatáro-

zott rendezvényhez, útvonaltervekkel, 

látnivalókkal, költségvetéssel 

100% 

Molnár Éva 

Közgazdaság 

(Vállakozási és 

Bérügyintéző 

OKJ) 

Könyvvezetés 13. 

évf. 

EV. éves SZJA fizetés Egyszerűsített kimutatás alapján EV 

adófizetési kötelezettségeinek megál-

lapítása hatályos jogszabályoknak 

megfelelően 

Témazárók 

értékelésének 

30%-a 

Kozma Rita Gazdálkodás és 

menedzsment 

Ügyvitel 

Digitális alkalmazás 

9. évfolyam 

Az írógép története PPT segítségével mutassa be az írógép 

történetét, feltalálását, fajtáit 30% 



Tanár neve 
Ágazat  

megnevezése 
Tantárgy/évfolyam 

Házi feladat/téma 

megnevezése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása max. 300 ka-

rakterben 

Az érdem-

jegy súlyo-

zása 

Vicol Koppány Logisztikai tech-

nikus 

Gazdasági és jogi is-

meretek 9. évf. 

Háztartások gazdálko-

dása 

1 havi excel táblában rögzített családi 

költségvetés, bevételek, kiadások. 
100% 

Réti Miklós Logisztikai tech-

nikus 

Közlekedési alapfo-

galmak 11. évf. 

Magyarország közút-

hálózata és gyorsfor-

galmi útjai térkép ké-

szítés 

2 vaktérkép segítségével az egyszám-

jegyű főutak, gyorsforgalmi utak, ha-

tárátkelők bejelölése 
100% 

Hillinger Zsu-

zsanna 

Turisztikai tech-

nikus 

Üzleti kalkuláció és 

költséggazdálko-

dás/11. c 

Új árualapok a turiz-

musban/ megújuló 

programtervezetek 

PPT + másfél oldalas, 3 napos ma-

gyarországi program kidolgozása.  100% 

Domsa Ágnes Gazdálkodás és 

menedzsment 

 

Pénzügyi és vállal-

kozási ismeretek 10. 

d 

Elektronikus költség-

vetés. 

Háztartás költségvetésének elkészítése 

legalább két ingyenes internetes 

és/vagy mobilapplikációval. 

100% 

Domsa Ágnes Gazdálkodás és 

menedzsment 

 

Számviteli esettanul-

mányok 11. b 

Beszámoló közzétételi 

szabályok 

Egy vállalkozásnak a számviteli tör-

vény közzétételi és letétbe helyezési 

előírásainak bemutatása az e-beszá-

moló portál alapján. 

100% 

Domsa Ágnes Gazdálkodás és 

menedzsment 

 

Jogi ismeretek 13. 

ITN 

Munkajogi ismeretek Titkári munkakörben létesített munka-

viszony esetére készítse össze egy be-

lépő munkavállaló iratlistáját. Csopor-

tosítsa a munkáltató és a munkavállaló 

kötelezettsége szerint. 

100% 



Tanár neve 
Ágazat  

megnevezése 
Tantárgy/évfolyam 

Házi feladat/téma 

megnevezése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása max. 300 ka-

rakterben 

Az érdem-

jegy súlyo-

zása 

Dr. Kiss Tamás Közgazdaság 

(Vállakozási és 

Bérügyintéző 

OKJ) 

13. VN Családtámogatási 

rendszer kialakulása 

és változása napjain-

kig. 

A kutatómunka elkészítése során a ta-

nulónak összefüggő képet kell alkot-

nia a családtámogatási rendszerről, an-

nak működéséről. 

 

100% 

Dömösi András 

Gazdálkodás és 

menedzsment 

Logisztika 

Vállalkozások mű-

ködtetésének alapis-

meretei (10. a,d) 

A Központi Statiszti-

kai Hivatal működése 

Önálló vagy páros munka keretében a 

KSH működésének bemutatása 

Végtermék: tabló vagy elektronikus 

házidolgozat vagy ppt 

100% 

Pénzügyi alapisme-

retek (11. b) 
Magyarországi érték-

papírok 

Projektórán egyéni munkában készí-

tett (Magyarországon forgalomban 

lévő értékpapír) elemzése alapján a ki-

bocsátó vállalatok pénzügyi helyzeté-

nek bemutatása diagramok, ábrák, ppt 

készítésével. 

100% 

Gazdálkodás és 

menedzsment 

 

Pénzügyi alapisme-

retek (12. b) 

 
Tőzsde fejlődése Ma-

gyarországon 

Önálló munka keretében a tőzsde ma-

gyarországi fejlődésénének bemuta-

tása. 

Végtermék: tabló vagy elektronikus 

házidolgozat vagy ppt 



Tanár neve 
Ágazat  

megnevezése 
Tantárgy/évfolyam 

Házi feladat/téma 

megnevezése, rövid 

címe 

A feladat/téma leírása max. 300 ka-

rakterben 

Az érdem-

jegy súlyo-

zása 

Cseh Bernadett Turizmus 
Szállodai tevékeny-

ségek 12. c 

Munka –Tűz és bal-

esetvédelmi előírások 

Készítsen egy prezentációt, amelyben 

egy adott szállodára vonatkozó munka-

védelmi és balesetvédelmi intézkedé-

seket mutatja be 
100% 

Dr. Tóthné Mol-

nár Judit 

Ügyvitel 

Irodai titkár kép-

zés 

13. évfolyam 

Irodai titkár 

OKJ 

Híres írók, költők le-

velezései, gyorsírási 

kultúrtörténeti emlé-

keink  

A projekt házi feladat elkészítésével a 

tanulóknak kutatómunkát kell végez-

niük könyvtárakban, vagy a mek.hu ol-

dalon. A kutatás céljaként meg kell ta-

lálniuk azokat a híres embereket, akik 

valamilyen maradandó értékű emléket 

hagytak maguk után az irodalmi leve-

leikkel, vagy gyorsírással jegyzeteltek. 

Pl. Petőfi Sándor levelezései, vagy Ba-

bits Mihály Beszélgető füzete. 

200% 


