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Mottó: „Tanuljuk meg, hogy nemcsak jogunk, de kötelességünk is az, hogy magunk 

határozzunk sorsunk, jövendőnk felől.” 

         /Kós Károly/ 

ISKOLÁNK MÚLTJA ÉS JELENE 

Iskolánk jelenlegi helyén 1973. IX. 1-jétől működik. Kisebb létszámú, elsősorban vasipari 

szakmákat oktató szakmunkásképző iskolaként tevékenykedett. 

A 70-es évek végétől, a környék vállalatainak igényeihez alkalmazkodva jelentős létszámnö-

vekedés történt. Az addig 350 tanulót oktató, 16 pedagógust foglalkoztató iskola, 1300 tanuló 

és 40 pedagógus iskolája lett. Ekkor az iskolaépület kevésnek bizonyult, ezért egy 8 tantermes 

bővítést kellett elvégezni. Tanműhelye az iskolának nem volt, de erre nem is volt szüksége, 

hisz a vállalatok, szövetkezetek, sorra építették tanműhelyeiket. Iskolánk 20-23 szakmát okta-

tott, a megye jelentős, elismert iskolái közé tartoztunk. 

1989-től gyökeres fordulat állt be az iskola életében. A környék vállalatai, amelyek a bizton-

ságos gyakorlati képzést biztosították, sorra tönkrementek, vagy átalakultak, de a szakmai 

képzésből kivonultak. 

Iskolánk ekkor két kardinális feladatot oldott meg: 

Új képzőhelyek keresésével párhuzamosan saját tanműhelyeket alakított ki, valamint bevonta 

a képzésbe a környék elismert magánvállalkozóit. 

Átalakítottuk a szakmaszerkezetet és az iskola szerkezetét: 

 a vasipari szakmák oktatásáról áttértünk a szolgáltatóipari szakmák képzésére 

 bekapcsolódunk a felnőttoktatás rendszerébe 

 új területeket megcélozva bővítettük a szakközépiskolai kínálatunkat. 

1998-tól alaposan módosult iskolánk szerkezete, létszáma. Iskolánk ekkor 763 tanulót és 44 

pedagógust foglalkoztatott. Korszerű, saját kezelésű tanműhelyekkel rendelkeztünk (ruhaipa-

ri, hegesztő, autószerelő, központifűtés-szerelő, karosszérialakatos), magas színvonalú okta-

tást biztosító vállalati tanműhelyekkel álltunk szerződéses kapcsolatban (DHV, DEXTER, 

MOL Rt.), valamint az Érd és környéke kiváló vállalkozói biztosították a gyakorlati képzést. 

Jelenleg öt számítógépterem segíti a korszerű képzést. A tantárgyak eredményes oktatását 

segítik a nívós kísérleti eszközök, vetítők, video-hálózat. 

A szabadidő hasznos eltöltését szolgálja a könyvtár, amelynek a fejlesztésére erőnkhöz mér-

ten nagy hangsúlyt fektettünk. Folyamatosan bővítjük a könyvállományt, több folyóiratot já-

ratunk A kor igényeinek megfelelően a digitális ismerethordozók egyre nagyobb számban 

jelennek meg a könyvtár állományában. 

Sportéletünket visszaveti, hogy egy tornatermünk van (sajnos méretét tekintve az is szerény-

nek nevezhető), és ez nem elég a mindennapi testedzés biztosításához. 

Tanulóink érdi és Érd környéki települések lakói. Többségük családi házban él, kisebb részük 

lakótelepeken. A társadalom szegényebb rétegéből jönnek, komoly nevelési, szocializációs és 

felkészültségbeli hiányosságokkal. Nekünk minden eredményért nagyon meg kell dolgoz-

nunk, többnyire csak a nevelőközösségre számíthatunk, szülői együttműködésre ritkán. A 

motiváltságuk jelentősen elmarad az optimális szinttől. 
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Tanulóink minden évben részt vesznek a szakmai megmérettetéseken, többen eljutnak közü-

lük az országos versenyekre is.  

Célunk, hogy az eddigi eredményeink megtartása mellett olyan új képzési formákat kínáljunk, 

melyek a gyorsan változó társadalom kihívásaihoz rugalmasan tudnak alkalmazkodni. A 

megvalósítás érdekében csatlakozott iskolánk a Corvinus Területi Integrált Szakképző Köz-

ponthoz. Ennek eredményeként a meglévő tanműhelyeinket rendszeresen tudtuk korszerűsíte-

ni új eszközök beszerzésével, új technológiák bevezetésével, és a felmerülő igényeknek meg-

felelően a szakmaszerkezet bővítésének jegyében tankonyhát tudtunk létesíteni. A törvényi 

változások hatására az iskola fenntartója úgy döntött, hogy 2012-ben kilép a szervezetből. 

Iskolánk 2009. február 5-én a Közép-Magyarországi Bioenergetikai és Térségfejlesztési 

Klaszter tagja lett. 

A jogszabályi előírások következtében iskolánk 2012-ben a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ érdi majd ceglédi tankerületéhez került. 2015. július 1-jétől a Nemzetgazdasági Mi-

nisztérium átvette a szakképző iskolák fenntartását, és a Pest megyében létrejött Érdi Szak-

képzési Centrum tagintézményeként folytatjuk azóta oktató-nevelő munkánkat. 

. 
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A) NEVELÉSI PROGRAM 

I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK 

- iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása - 

Az ÉSZC KÓS KÁROLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLájában tanító pe-

dagógusok mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelve-

ket kívánják érvényre juttatni. 

Iskolánkban olyan légkört igyekszünk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat. 

Ennek keretében: 

 a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, 

 a tanulókat bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe, 

 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük, 

 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhat-

ják, mit várunk el tőlük, 

 minden tanuló számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában 

és életének egyéb problémáiban, 

 az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk: 

o a tanuló és tanuló, 

o tanuló és nevelő, 

o szülő és nevelő, 

o nevelő és nevelő között. 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismere-

teinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. 

Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a 

rájuk bízott diákokból. 

Ennek érdekében: 

 a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, a számukra kor-

szerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget és szakmai 

ismereteket nyújt, 

 iskolánk olyan - az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudomá-

nyokra, a technikára vonatkozó - ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók 

műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és 

tágabb környezetükben, 

 az iskola oktató tevékenységének célját a személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk, 

 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni tanulás módszereit, a szakkép-

zés során alapos elméleti és gyakorlati szakmai ismereteket szerezzenek, 

 célunk, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete 

legyen, 

 törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre, 

 segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót; megelőzni, felismerni a rosszat, 
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 törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és he-

lyes formáinak kialakítására, 

 tanulóinkat megismertetjük nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemel-

kedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén táplál-

juk a haza, a szülőföld iránti szeretetet. 

Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményekép-

pen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat: 

 

 humánus, 

 erkölcsös, 

 fegyelmezett, 

 művelt, 

 kötelességtudó, 

 érdeklődő, nyitott, 

 kreatív, alkotó 

 becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát, 

 képes a problémák érzékelésére és megoldására, 

 gyakorlatias, 

 képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetünkben, 

 jó eredmények elérésére törekszik (munkában, tanulásban), 

 pozitív jövőképpel rendelkezik, 

 becsüli a tudást, 

 öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban, 

 ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit, 

 szakmáját szívesen tanulja, a gyakorlati képzésben aktívan részt vesz, 

 képes tudását tovább fejleszteni és önállóan ismereteket szerezni, 

 tudását folyamatosan gyarapítja, bővíti, 

 gondolatait helyesen és szabatosan tudja megfogalmazni szóban és írásban, 

 a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik, 

 ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: 

o nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket, 

o a természet, a környezet értékeit, 

o más népek értékeit, hagyományait, 

o az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit, 

 a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környe-

zetben, 

 ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, 

 ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését bizto-

sító szabályokat, 

 ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit 

és módszereit, 

 viselkedése udvarias, 

 beszéde kulturált, 

 társaival együttműködik, 

 szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli, 

 képes szeretetet adni és kapni, 
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 szereti hazáját, 

 megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket, 

 szellemileg és testileg egészséges, edzett, 

 egészségesen él, 

 szeret sportolni, mozogni, 

 megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott. 

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden 

egyes hozzánk járó tanuló személyiségében. Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája 

azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több 

itt felsorolt személyiségjeggyel. 

Az utóbbi években életünk és környezetünk megváltozott, a jövőkép meghatározója a változás 

állandósága. A mai társadalmakban a változás útja a tanulás, és ez nem öncélú, hanem a napi 

tapasztalatokkal együtt az életünk megismerésének és megértésének eszköze és az öröm for-

rása. Új tulajdonságokra van szükségünk, megtartva mindazt, ami múltunkból a jövőt orientá-

ló erő és érték. 

A megszerzett képesítések gyorsan elavulnak, a mai fiatalok a meghosszabbodott életkor mi-

att sokáig munkavállalók lesznek. A változásokhoz a megszerzett széles bázisú általános és 

szakmai műveltséggel, az állandó tanulás készségével, motivációjával és képességével ren-

delkező ember tud csak alkalmazkodni. Mindehhez szükséges az egyén részéről az önállóság, 

a kreativitás és innováció, a teljesítő- és cselekvőképesség, hogy megszerzett ismereteit meg-

változott körülmények között is képes legyen alkalmazni és kiegészíteni, a folyamatos önkép-

zés és szakmai fejlődés igénye, valamint a mobilitás és kockázatvállalás tulajdonságai.  
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II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS 

CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

1. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osz-

tályfőnök feladatai 

 

A pedagógus beosztásából adódó általános elvárások:  

 Példamutató magatartásával és megjelenésével segíti az iskola oktatási és nevelési cél-

jainak megvalósulását. 

 Figyel az iskolai élet problémáira, a pedagógus- és diákközösség tagjainak pedagógiai, 

emberi nehézségeire, segíti a helyes kibontakozást, a hibák felszámolását. 

 Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében. 

 A munkarendet pontosan betartja. Munkavégzésre az előírt helyen, a munka kezdete 

előtt legalább 15 perccel, tanításra, munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik meg. 

 Az előírt orvosi vizsgálatokon részt vesz. 

 Szaktárgyától függetlenül kötelessége az emberi tisztességre, becsületességre, hivatás-

tudatra, valamint a helyes és szép magyar beszédre és írásra nevelés. 

 A tanóra védelme, a munkafegyelem megtartása alapvető kötelessége. Ennek érdeké-

ben a tanulót óráról kihívni, illetve kiengedni csak kivételes, indokolt esetben lehet. 

Foglalkozáson ételt-italt elővenni szigorúan tilos. Mobiltelefon csak a Házirendben le-

írtak szerint lehet a tanórán. 

 Tanulót fegyelmezési okból óráról kiküldeni nem lehet. 

 A hiányzásokat az óra elején regisztrálni kell, a hiányzások adminisztrációja alapvető 

elvárás. 

 Munkavégzését érintő minden felmerülő kérdésben közvetlen feletteséhez, illetve az 

igazgatóhoz fordulhat. 

 Az iskola szabályszerű működése érdekében, rendkívüli esetben egyéb feladatok el-

végzésére is kötelezhető. 

 

A pedagógus feladatai: 

 Tanórai és tanórán kívüli oktató, nevelő munkáját a központi oktatási szabályozásban 

(törvények, rendeletek), valamint az iskolai alapdokumentumokban (Pedagógia Prog-

ram, SZMSZ, Házirend) leírtak szerint kell végeznie. 

 A tanítási órákhoz, egyéb foglalkozásokhoz kapcsolható valamennyi tevékenységét 

(felkészülés, szervezés, értékelés-ellenőrzés) lelkiismeretesen és magas színvonalon 

látja el. 

 Az elméleti órákhoz, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői tevékenységekhez kap-

csolódó dokumentumokat határidőre elkészíti, illetve az éves munkatervekhez, mun-

kaközösségi tervekhez kapcsolódó javaslattételi kötelezettségének eleget tesz. 

 Kidolgozza és határidőre jóváhagyásra benyújtja a záróvizsgák tételeit, esetleges írás-

beli feladatait. 

 Tanmenete alapján halad szaktárgyainak tanításában. A kétheti óraszámnál nagyobb 

eltérést – elmaradást – jelzi a munkaközösség vezetőjének, illetve az igazgatónak vagy 

helyettesének, akik tanácsaikkal, szervezési eszközökkel segítik a tanmenet rendjének 

mihamarabbi visszaállításában. 

 A helyettesítési rendnek megfelelően ellátja a rá bízott feladatokat, azaz összevont, 

szakszerű, illetve szakszerűtlen helyettesítést végez. 
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 Az ügyeleti rend szerint köteles a folyosóügyeletet ellátni. 

 Az érvényben levő jogszabályok szerint végzi az előírt szervezési, illetve adminisztrá-

ciós feladatait, az osztálynaplók naprakész vezetését. 

 Aktívan részt vesz az iskola életével, a nevelő - oktató munkával kapcsolatos értekez-

leteken, munkaközösségének munkájában; a meghatározott feladatokat a rögzített ha-

táridőre elvégzi. 

 Az iskolai tradíciókhoz tartozó, a tanév munkarendjében tervezett iskolai ünnepélye-

ken, tanulmányi, kulturális, sport vagy egyéb iskolai rendezvényeken részt vesz, illet-

ve meghatározott feladatokat vagy tanuló felügyeletet lát el. 

 Részt vesz az önképzésben, továbbképzésben, a szerzett tudást és tapasztalatot meg-

osztja kollégáival, munkaközösségével, az új ismereteket iskolai munkájában alkal-

mazza. 

 Feladata a tanulók felzárkóztatása, a tehetséggondozás, a diákönkormányzat és a diák 

körök tartalmi munkájának segítése. 

 Szülői értekezletet, fogadóórát tart, törekszik tanítványai háttérkörnyezetének megis-

merésére. 

 Segíti az iskola egészségügyi, munkavédelmi, ifjúságvédelmi feladatainak végrehajtá-

sát. Óvja a tanulók testi épségét, részt vesz egészségügyi nevelésükben. Szükség ese-

tén tanulóit orvosi vizsgálatra kíséri, a vizsgálat ideje alatt felügyel rájuk. 

 Betartatja a Házirendet. 

 Együttműködik az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozóival. 

 Kezeli szaktárgyának eszközeit (megbízás szerint szertárát), gondoskodik rendben tar-

tásukról, megóvásukról, leltározásukban közreműködik. 

 Ellátja a rábízott teremmel kapcsolatos feladatokat, a terem óvásába, gondozásába, fej-

lesztésébe bevonja tanulóit. 

 A tanítás nélküli munkanapokon – ettől eltérő utasítás hiányában – a program kezdete 

előtt legalább 15 perccel megjelenik, és a programtól függően végzi feladatát. Ide tar-

tozik a nevelési, tanári, féléves értekezlet, szakmai vagy diáknapok, tanévnyitó, tanév-

záró rendezvény, szalagavató, ballagás, és minden elrendelt szorgalmi időn kívüli 

munkanap. 

 Közreműködik a tanulók beíratásában, egyéb ügyeletek ellátásában – beosztás szerint. 

 

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai: 

 Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg. Munkáját az alapdokumentumokban megha-

tározottak, valamint az iskolavezetés iránymutatásai alapján végzi. 

 Osztálya közösségének felelős vezetője, a pedagógusokra vonatkozó általános felada-

tokon túl hatásköre és feladatai a következőkkel egészülnek ki: 

 Alaposan megismeri tanítványai személyiségét, ennek, valamint az iskola pedagógiai 

elveinek figyelembe vételével neveli őket. Minden tudásával elősegíti az osztálykö-

zösség kialakulását. 

 Összehangolja és segíti az osztályában tanító nevelők munkáját, látogatja óráikat. 

 Észrevételeit, a felmerülő problémákat az érintett nevelőkkel megbeszéli. 

 Az éves ütemtervben meghatározottak szerint fogadóórát, szülői értekezletet tart.  

 Indokolt esetben családlátogatást végez. Az ellenőrző és digitális napló útján rendsze-

resen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi 

 előmeneteléről. 

 Osztályfőnöki nevelőmunkáját tanmenetben megtervezi, és az abban foglaltakat be is 

tartja. 
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 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, észrevételeivel, javaslatai-

val, valamint a részére kijelölt feladatok teljesítésével elősegíti a közösség tevékeny-

ségét. 

 Együttműködik a közösség kialakítása és fejlesztése érdekében a diákönkormányzattal, 

szülőkkel, szülői választmánnyal, segíti őket feladataik végrehajtásában. 

 Figyelemmel kíséri tanulói tanulmányi eredményeit, osztálya fegyelmi helyzetének 

alakulását. Minősíti a tanulók magatartását és szorgalmát, ezekkel összefüggő észrevé-

teleit, javaslatait kollégái elé terjeszti. 

 Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére, szorosan együttműkö-

dik az ifjúságvédelmi felelőssel. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat, ideértve a tanügyi dokumen-

tumok naprakész vezetését, valamint az, ifjúságvédelemmel, statisztikák készítésével 

járó adminisztrációt. Az ütemtervnek megfelelően értesíti a bukásra állók szüleit. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, fegyelmezésére, kitüntetésére. Szükség esetén 

kéri ezekhez az osztályközösség véleményét. 

 Figyelemmel kíséri a tanulók tankönyvellátottságát, segít a felmerülő gondok megol-

dásában. 

 Törekszik az indokolatlan mulasztások, késések megelőzésére, visszaszorítására, en-

nek érdekében él az alapdokumentumokban lefektetett eszközökkel. 

 Részt vesz tanulóival az iskolai rendezvényeken, felkészíti őket ezekre, figyel részvé-

telükre, kulturált viselkedésükre. 

 

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanu-

lókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. 

Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a tanuló nyitottságára, fogékonyságára, érdeklő-

désére és aktivitására építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi 

értékeket elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg visel-

kedésüket, magatartásukat. 

1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények 

védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 

2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges 

és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az egészségvédelem (az 

egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése). 

3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). 

Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). 

Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozásá-

ra. 

4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapin-

tat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 

5. A választott szakma szeretete. 

6. A család tisztelete, megbecsülése, szeretete. 

7. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások 

szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi ér-

zés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, kész-

ség a megegyezésre. 
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8. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önérté-

kelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 

9. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápo-

lása; a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek 

tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 

10. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban 

élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik 

tiszteletben tartása. 

11. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyen-

lőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a tár-

sadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységek-

re. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. 

Az iskolában folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását elő-

segítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra 

kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kap-

csolódó folyamatos értékelés. 
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Szakmai képzésünk célja, olyan általános művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati 

felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének 

megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat. 

E cél elérése érdekében: 

 nyújtson a tanulóknak korszerű szakmai műveltséget, valamint általános és speciális 

szaktudást a szakma műveléséhez, a szakmai munkatevékenység ellátásához, 

 alapozzon meg és fejlesszen ki a tanulókban olyan a munkahelyeken használható 

szakmai tudást, amelynek birtokában képesek szakterületükön a technikai, technoló-

giafejlődésből adódó változó, növekvő szakmai követelménynek eleget tenni, 

 neveljen szakmaszeretetre, hivatástudatra, fegyelmezett, szakszerű, pontos megbízható 

munkavégzésre, önállóságra, felelősségtudatra, 

 fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és a folyamatos önművelés igényét, 

 készítse fel a tanulókat a munkahelyi, a szakmai érdekvédelmi szervezetek munkájá-

ban való közreműködésre. 

Nevelési képzési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott sze-

mélyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 

1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, 

személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanuló kö-

zösségen keresztül érvényesül. 

Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 

 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

1.  Szokások kialakítását 

célzó, beidegző 

     módszerek. 

- Követelés, 

- Gyakoroltatás, 

- Segítségadás, 

- Ellenőrzés, 

- Ösztönzés. 

- A tanulói közösség 

  tevékenységének 

  megszervezése. 

- Közös  (közelebbi vagy 

  távolabbi) célok kitűzése, 

  elfogadása. 

- Hagyományok kialakítása. 

- Követelése. 

- Ellenőrzés. 

- Ösztönzés. 

2.  Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése. 

- Elbeszélés. 

- Tények és jelenségek  

  bemutatása. 

- Műalkotások bemutatása. 

- A nevelő személyes  

  példamutatása. 

- A nevelő részvétele a tanulói 

   közösség tevékenységében. 

- A követendő egyéni és 

   csoportos minták kiemelése 

   a közösségi életből. 

3.  Tudatosítás (meggyőződés 

kialakítása). 

- Magyarázat, beszélgetés. 

- A tanulók önálló elemző 

   munkája. 

- Felvilágosítás a betartandó 

  magatartási normákról. 

- Vita. 
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Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sike-

resnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a képzési szakasz utolsó 

évfolyama végén 

 minden tantárgyból megfelel a nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott tovább-

haladás, illetve az alapvizsgára, érettségi vizsgára, szakmai vizsgára való bocsáthatóság 

feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége - vagyis 

több mint ötven százaléka - a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képes-

ségei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében meg-

fogalmazott követelményeknek). 

 rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártas-

ságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a továbbtanulási követelményeknek a 

későbbiekben megfeleljen, illetve szakmájában minőségi munkát végezzen, 

 ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közös-

ségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, 

 határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 

Az Érdi SZC KÓS KÁROLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLája szakmai 

kínálatának bővítése valamint pedagógiai munkájának hatékonysága érdekében programjába 

illeszti a Sajtó és nyilvánosság olvasásra nevelési programot. A program felhasználásának 

módja: moduláris rendszerű alkalmazás a szakórákon (bármely tantárgy esetében alkalmazha-

tó, ahol szerepe van az olvasás-szövegértés fejlesztésének, valamint az állampolgári nevelés-

nek), azok tematikájába illesztve; valamint projektoktatás keretében egy vagy több tantárgy 

tanításához kapcsolódva tanórán és tanórán kívül. További felhasználási lehetőség a szakkör 

formájában, tanórán kívüli tevékenységként való hasznosítás. A tényleges megvalósítás az 

intézmény éves programjának tervezésekor realizálódik, a belső igények és lehetőségek fel-

mérése alapján. 

Iskolánk a szakemberképzésben eredményes múltra tekint vissza. Ennek a múltnak hagyomá-

nyait folytatjuk mindig újat teremtve, továbbfejlesztve, figyelembe véve a piaci igényeket. E 

törekvésünk tükröződik a vendéglátás és a rendészet beemelésében a pedagógiai munkánkba. 

Oktatási stratégiánk legfontosabb eleme: a szakmai műveltségtartalmak egymást kiegészítő és 

megerősítő kapcsolata. 

A szakmai képzés kiterjesztésével, a naprakész ismeretek tanításával szeretnénk biztosítani a 

szakmai bizonyítvány megszerzését. A képzés tartalma mindenkor a hatályos törvényi szabá-

lyozásnak megfelelő tartalommal, az érvényes OKJ szerinti tartalmak és követelmények sze-

rint jelenik meg. 
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III. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

FELADATOK 

Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a kü-

lönféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

1. A tanulók erkölcsi nevelése. 

Feladat: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé 

alakítása. 

2.  A tanulók értelmi nevelése. 

Feladat: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képessé-

gek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 

3.  A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. 

Feladat: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése, a társas kapcsolatok fon-

tosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás 

és kommunikáció kialakítása. 

4.  A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. 

Feladat: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmaguk-

ra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 

5.  A tanulók akarati nevelése. 

Feladat: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó 

igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakí-

tása. 

6.  A tanulók nemzeti nevelése. 

Feladat: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti ha-

gyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbe-

csülése. A hazaszeretet érzésének elmélyítése. 

7.  A tanulók állampolgári nevelése. 

Feladat: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés 

felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi te-

vékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 

8.  A tanulók munkára nevelése. 

Feladat: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellá-

tására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 

9.  A tanulók testi nevelése. 

 Feladat: Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és 

az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítá-

sa. 
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IV. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a 

nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett 

módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

A tanulók közösségben, illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása 

iskolánk nevelő-oktató munkájának alapvető feladata. 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

1.  A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása. 

Feladat: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységek-

hez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tuda-

tos, tervszerű nevelői fejlesztése. 

2.  Az önkormányzás képességének kialakítása. 

Feladat: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, 

hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléré-

séért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát érté-

kelni tudják. 

3.  A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. 

Feladat: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közös-

ségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hi-

szen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesül-

het, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolód-

nak, azokban aktívan rész vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges 

magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 

4.  A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. 

Feladat: A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési 

normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, 

ápolása. 
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V. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAI 

MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI 

FORMÁK 

1.  A tanítási órák 

A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási fo-

lyamatba illeszkedő tanítási óra. 

 Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak 

tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 

a)  A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek tanu-

lásra ösztönzik őket és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. 

b)  Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, 

hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb 

mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantár-

gyakból nyújtott teljesítményhez. 

2. A tanítási órán kívüli tevékenységek 

 Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli tevé-

kenységek segítik: 

a)  Hagyományőrző tevékenységek 

Iskolai hagyományaink őrzése, ápolása és továbbfejlesztése szervesen illeszkedik neve-

lési elgondolásainkba. 

A hagyományok ápolásának alapvető célja, hogy diákjaink ne csak racionálisan, hanem 

érzelmileg is kötődjenek iskolánkhoz. A hagyományok őrzése speciális arculatot bizto-

sít az iskolának, és segít megkülönböztetni intézményünket a többi, hasonló képzést 

nyújtó intézménytől. Színesíti a diákéletet, s tovább bővíti a tanórán kívüli foglalkozá-

sok lehetőségét. 

 A tanórán kívüli hagyományos rendezvényeink: 

- Az iskola fiatal hagyományai közé tartozik az évente megrendezett Kós-nap. Az isko-

la tanárai, tanulói színvonalas programot állítanak össze, amely minden évben valami-

lyen előre meghatározott témakör köré szerveződik például: a kultúra, egészséges 

életmód, sport. A rendezvény fényét a téma kiemelkedő képviselőinek, szakemberei-

nek meghívásával igyekszünk emelni. 

- Az ünnepség egyik legkedvesebb, legizgalmasabb színfoltja a Kós-díjak átadása. Ki-

emelkedő pedagógusaink, tanulóink, osztályaink ünneplése szép hagyománya isko-

lánknak. 

A díj odaítélésének elbírálása a tantestület véleménynyilvánítása után, az iskolavezetés 

feladata. A döntés legfontosabb szempontjai: a tanuló, az osztály példamutató maga-

tartása, szorgalma, kiemelkedő tanulmányi eredménye, kiemelkedő versenyeredmé-

nye, sportteljesítménye, az osztály és az iskola életében betöltött pozitív szerepe. 
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Pedagógus esetében a kiemelkedő szakmai munka, az iskoláért végzett önzetlen tevé-

kenység a díj elnyerésének feltétele. 

 

- Az utolsó évfolyam hagyományos rendezvénye a szalagavató ünnepség. A hagyomá-

nyoknak megfelelően a félévhez közeli időpontban szervezzük, helyszíne a lehetősé-

gektől függ. 

A program szervezője a mindenkori 10.-es szakközépiskolai és a11.-es szakgimnázi-

umi évfolyam. 

- Szintén az érettségi és a szakmai vizsga előtt álló évfolyam rendezvénye a ballagás. 

- Minden évben iskolai rendezvényeken emlékezünk meg kiemelkedő állami ünnepe-

inkről. A színvonalas műsorok megszervezésében és előadásában tanáraink és diákja-

ink közösen vesznek részt. 

b)  Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanu-

lók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkor-

mányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az osztályokban megválasz-

tott küldöttekből álló diák önkormányzati vezetőség irányítja. 

Érd Megyei Jogú Város kezdeményezésére 2015 őszétől minden évben a város középis-

kolásai Ifjúsági Önkormányzatot, annak élére diákpolgármestert választanak. Ennek 

megvalósításában jelentős feladat hárul a diákönkormányzatra. 

Tavasszal papírgyűjtést szervez, melynek bevételét a DÖK javaslata alapján használjuk 

föl. 

 A diákönkormányzat tevékenységét az intézmény vezetője által megbízott nevelő segíti. 

c)  Tanulószoba. Amennyiben a szülők igénylik - az iskolában tanítási napokon a délutáni 

időszakban 9-10. évfolyamon tanulószoba működhet. 

d)  Diákétkeztetés. Iskolánkban működő főzőkonyha lehetőséget ad a kedvezményes diák-

étkezés megvalósítására. 

e)  Képességfejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás, értékközvetítés. 

A nevelőtestület által közösen vállalt célok egyik meghatározó eleme a képesség-

fejlesztés. A tanuló sorsát kezdettől befolyásolja, hogy milyen iskolába került, melyik 

osztályba vették fel, s kik lettek a tanárai. A belépés feltételét a képességek és ismeretek 

meghatározott szintjét magával hozta a családból és az általános iskolából, ám a képes-

ségek tudatosabb hasznosítása a középiskolában történhet. 

Régi tapasztalat, hogy a tanulás megtanítása a középiskolás évek kezdetén újra esedé-

kes. 

A tanulási technikák elsajátíttatása a jó képességű tanulóknál is fontos, a gyengébbeknél 

pedig elengedhetetlen. Erre - tantárgytól függetlenül - minden pedagógusnak törekednie 

kell. 

A csoportbontások pedagógiailag is átgondolt megvalósítása a képességfejlesztés meg-

határozó színtere lehet. Szakmailag indokolt a számítástechnika, idegen nyelv külön 

csoportba helyezése. 
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Az emelt szintű érettségi követelményeire történő felkészítés többlet óraszámokkal és új 

módszerekkel szolgálja a képességfejlesztést. 

Az ismeretek és értékek közvetítése a képességek kibontakoztatásával párhuzamosan 

történik. Az iskola tanulói elméleti és tanműhelyi szakórákon sajátíthatják el az ismeret-

anyagot. 

g)  Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör 

a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, vala-

mint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sport-

versenyekre. A testnevelők irányításával a tanulók igényei alapján heti két alkalommal -

a tanórai foglalkozások után- labdajátékok (röplabda, kosárlabda, futball, kézilabda) 

gyakorlására van lehetőség.  

h)  Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejleszté-

sét szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktár-

gyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szak-

körök indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével 

- minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is 

elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

i)  Versenyek, vetélkedők. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle 

(szaktárgyi, és szakmai) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendsze-

resen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való 

részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók 

felkészítését a különféle versenyekre a nevelők szakmai munkaközösségei, vagy a szak-

tanárok végzik. 

 Hagyományos versenyeink: 

A tanév során előzetes ütemezés szerint országos, megyei és iskolai versenyeken ve-

szünk részt. 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) 

- közismereti tantárgyakból a tizenegyeik-tizenkettedik évfolyam számára központi-

lag rendezik 

- házi fordulóval indul, országos döntővel zárul 

- csak írásbeli fordulókat rendeznek 

- az országos döntő helyezettjei felsőfokú felvételi kedvezményben és érettségi men-

tességben részesülnek 

 

Arany Dániel matematikai verseny 

- a 9., 10. évfolyam számára központilag rendezik 

- az országos verseny három fordulóból áll 

- csak írásbeli fordulókat rendeznek 
 

   Implom József Helyesírási verseny 

- szakgimnáziumi és szakközépiskolai diákok számára szervezik 

- háromfordulós, írásbeli verseny 

  Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny 

- szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulóknak szervezik 
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- célja a magyar nyelv ápolása, a szép kiejtés fejlesztése 

- házi fordulóval indul, országos döntővel zárul 

  Szakma Kiváló Tanulója verseny (SZKTV) – iskolánk tanulói szép eredményeket mu-

tathatnak föl! – 

- a szakmai vizsga előtt álló végzős évfolyamok számára rendezik 

- házi fordulóval indul, országos döntővel zárul 

- iskolánk tanulói minden megrendezésre kerülő szakma versenyén indulni szoktak - 

eredményesen 

- az országos döntő helyezettjei szakmunkásvizsga mentességben részesülnek 

  Iskolai szintű szaktárgyi versenyek 

- a versenyek megrendezéséről munkaközösségek és szaktanárok döntenek 

- a verseny időpontját és jellegét munkatervben rögzítik 

- a szaktárgyi verseny selejtezőjét képezheti magasabb szintű versenyeknek 

 

i)  Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a ne-

velőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmá-

nyi kirándulást szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felme-

rülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

j)  Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-

egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel - ha az költségekkel is jár - önkéntes.  

A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

k)  Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a neve-

lőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi 

helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulá-

sok, táborok, színház- és múzeumlátogatások, zenés rendezvények). A szabadidős ren-

dezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezni-

ük. 

l)  Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható 

iskolai könyvtár segíti. 

m) Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók 

igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítmé-

nyeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók - tanári felü-

gyelet mellett - egyénileg vagy csoportosan használják. 

3. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő- (btm), hátrányos 

 helyzetű (hh) és halmozottan hátrányos helyzetű (hhh) tanulókkal kapcsolatos tevé-

kenységek 

Hátrányos helyzetű az a tanuló 

a) akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, vagy 

b) akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megálla-

pította. 

Halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló: 
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a) aki az előbb leírtak szerint hátrányos helyzetűnek minősül, és akinek a törvényes felü-

gyeletét ellátó szülője, szülei, gyámja, gyámjai legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán 

folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy 

b) akit tartós nevelésbe vettek. 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabili-

tációs bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elő-

fordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődé-

sének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezet-

hető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 

Abban a kérdésben, hogy a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség-

gel küzd-, vagy sajátos nevelési igényű, a Egységes Pedagógiai Szakszolgálat megkeresé-

sére a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt. 

A sajátos nevelési igényű - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozot-

tan fogyatékos, valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban 

tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai nevelését és oktatását iskolánk a 2/2005. 

(III. 1.) OM rendelet 2. számú mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók isko-

lai oktatásának irányelvében foglaltak figyelembevételével készíti el, illetve fogadja el. 

A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a sa-

játos nevelési igényű tanulók részére meghatározott tanórai foglalkozásokon túl kötelező 

egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell 

szervezni. A tanuló annyi egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tan-

órai foglalkozáson vesz részt, amennyi a sajátos nevelési igényéből eredő hátránya csök-

kentéséhez szükséges. A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitá-

ciós tanórai foglalkozások megszervezésének heti időkerete az évfolyamra meghatározott 

heti tanítási óra. 

Általános feladatok 

– Szakmai együttműködés, kapcsolattartás 

– Habilitációs, rehabilitációs foglalkozások szervezése 

– Rehabilitációs időkeret felhasználása 

– Szakmai dokumentáció vezetése (egyéni fejlődési lap, munkanapló) 

– Szűrés, felmérés, szakvélemények elemzése 

– Kontroll vizsgálat 

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal való együttműködési megállapodás keretében el-

készítendő a fejlesztőprogram és a személyre szabott egyéni fejlesztési terv. 

A felmérés és a szűrés módja csak egységes elvek és eszközök alkalmazásával lehetséges. 

Az átlagtól eltérő gondoskodást igénylők leggyakoribb esetei: 

• a szociális hátrányban lévők, 

• a tanulási nehézségekkel küzdők, 

• a felzárkóztatásra szorulók, 

• a beilleszkedési nehézségekkel küzdők, 

• a tehetséggondozást igénylők, 

• a gyermekvédelemre szorulók. 

Szociális hátrányokkal érkező tanulóink családi hátterének feltérképezése elsősorban az 

osztályfőnök feladata. Osztályfőnöki órákon, adatgyűjtések során, személyes beszélgeté-

sekkel, szülői értekezleteken fel kel tárni a tanulók anyagi és szociokulturális helyzetét. 

Tanulóink nagy része, különösen a szakiskolai képzés területén sajnos gyenge tanulmányi 

eredménnyel érkezik hozzánk. A tanév elején megíratott tudást felmérő dolgozatok meg-
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könnyítik a tanulók előképzettségi szintjének figyelembe vételét a tananyag tervezésénél, a 

módszertani eljárások megválasztásánál. 

Gyakran az is nehézséget jelent, hogy a hozzánk beiratkozó tanulók a megszokottól telje-

sen eltérő kortárscsoportba kerülnek, új iskolai követelményrendszerrel szembesülnek, és a 

feladatok jó része jellegében erősen elüt az addig tapasztalt iskolai kihívásoktól. Ezt a 

problémakört a diákönkormányzat aktív segítségével elsősorban az osztályfőnököknek kell 

kezelniük. Fontos itt a közösségépítés lépéseit gyorsítani, a tanulási módszereket megis-

mertetni tanulóinkkal, és az esetlegesen peremre szorulók, lemaradók számára a személyre 

szóló gondoskodást, odafigyelést 

fokozni.  

Hasznosnak tartjuk az önismeret fejlesztését szolgáló ismeretterjesztő előadásokat. 

Feladatunk szükség esetén a külső segítség - szélsőséges esetekben a rendőrség, polgárőr-

ség vagy gyámhatóság - bevonása, külső szervezetek programjainak, családsegítő, preven-

ciós központok létének ismerete, a szülők tájékoztatása a kínálkozó lehetőségekről. Ezt a 

munkát az osztályfőnökök bevonásával az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse vég-

zi. 

Gyakran beilleszkedési zavarokat okoznak a kommunikációs készség, és a koncentráció 

zavarai, az ezek következményeként fellépő szorongás, kudarcvárás, alacsony empátia 

készség. Sokszor a szociális hátránnyal rendelkező, beilleszkedni nem képes tanulóknál 

deviáns magatartás figyelhető meg. 

Sajnos előfordulnak súlyosabb fegyelemsértések, fontos azonban, hogy az ilyen esetek ki-

szűrése és diagnosztizálása lehetőleg minél korábban – a gondok jelentkezésekor megtör-

ténjen. Ez az osztályban tanító tanárok, mindenek előtt az osztályfőnök feladata. 

Iskolánkban sokféle képzési formában folyik a tanítás. Az egyes területeken tanuló fiatalok 

előképzettsége, érdeklődési köre, kulturális háttere igen eltérő. Ez időnként - a tanulók 

együttműködése során - szintén problémaként jelentkezik. 

Célunk, hogy a nehézségekkel küzdő, a tanulásban, szociális, kulturális téren felzárkózást, 

segítséget igénylő tanulóink egyre inkább behozzák hátrányukat, míg a különösen tehetsé-

gesek is lehetőséget kapjanak a képességeik szerinti gyorsabb fejlődésre. 

 

2. A tehetség, képesség kibontakoztatásának segítése 

 A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik: 

 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 a nem kötelező (választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása 

 a tehetséggondozó foglalkozások 

 az iskolai sportkör 

 a szakkörök 

 versenyek, vetélkedők (szaktárgyi, sport, kulturális stb.) 

 a szabadidős foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások) 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata 

 a továbbtanulás segítése 

3. Ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 Az iskolai ifjúságvédelem célja, hogy: 

- megelőzze, elhárítsa vagy enyhítse a tanulókra ható károsodásokat, amelyek személyi-

ségfejlődését megzavarják vagy gátolják, 
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- segítse azoknak a pozitív hatásoknak az érvényesülését, amelyek hozzájárulnak az ifjú 

egyénileg és társadalmilag is értékes képességeinek kibontakoztatásához és fejlesztésé-

hez. 

A gyermek- és ifjúságvédelem feladata: 

A családi nevelésből, a környezetből fakadó intenzív ártalmak, zavarok kiküszöbölése, 

enyhítése. Ennek megvalósítása érdekében különböző tudományokat (pedagógia, pszicho-

lógia, jog, szociálpolitika, szociálpszichológia stb.) szakmai tevékenységeket, intézménytí-

pusokat használ fel. 

A veszélyeztetettség fogalma az iskolában: 

Azok a tanulók veszélyeztetettek, akiknek személyiség-fejlődését nagy valószínűséggel fe-

nyegeti valamilyen károsodás. A károsodások az énfejlődésben, az erkölcsi magatartásban, 

az értékorientációkban és az igényszintben, esetleg az aktivitás vonatkozásában jelentkez-

nek, mint viselkedési és kedélyéleti zavarok: csökkent teljesítőképesség, kriminális vagy 

neurotikus irányú fejlődésre való hajlam, és az egyén személyiségét negatívan befolyásoló, 

gyakran a környezetét is bántó jelenség. 

Mivel a gyermekvédelem és a pedagógia elválaszthatatlan egységet alkot, az iskola célja, 

hogy pedagógiai munkájának minden területén a prevenció gyakorlata érvényesüljön, s 

vallja, hogy a megelőzés szempontjából fontos az olyan pszichés körülmények biztosítása, 

amelyekben a tanulók jól érzik magukat. 

Cél: 

A prevenciós munka eredményeként a tanuló képessé válik a társadalmilag el nem fogadott 

jelenségekkel szembeni önvédelemre, s a destruktivitás helyett az önfejlesztő, építő maga-

tartásformát választja. 

Ifjúságvédelmi tevékenység 

Helyzetelemzés 

Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának egyik legjellemzőbb feladata: az egyéni 

problémáját nehezen kezelő, érzékeny, elsősorban lelki gondokkal küzdő diákok segítése. 

A leggyakrabban előforduló pszichés problémák a következők: 

- szorongások, félelmek, 

- családi problémák, 

- kortárskapcsolati konfliktusok, 

- mentális gondok, 

- lelki traumák, 

- munkaerő-piaci konfliktusok, kudarcok 

Pedagógiai tevékenységek 

1. Információk nyújtása az iskola ifjúságvédelmi tevékenységéről, lehetőségekről, az isko-

lán kívüli segítő szervezetekről, ifjúságvédelmi szakellátó intézményekről: a gyerme-

keknek, a szülőknek, a pedagógusoknak. 

2. Folyamatos kapcsolattartás: 

- az osztályfőnökkel, 

- a szaktanárokkal, 

- az iskolai orvossal 
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- a könyvtárossal 

3. Kapcsolattartás a családdal: 

- személyes beszélgetések, 

- a szülői támogatás megnyerése, 

- a fogadóórák, 

- szülőknek szóló tanácsadás, programok szervezése. 

4. Feltárás, megszüntetés: 

- a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanuló problémáinak felismerése, feltárása, a 

problémák okainak megkeresése (a családi, a tanulási, a szociális gondok megszün-

tetésének lehetséges pedagógiai módszereit külön fejezet tartalmazza),  

- segítségnyújtás (egyéni beszélgetések, családgondozás, tanórán kívüli foglalkozá-

sok, külső segítők bevonása), 

5. krízishelyzetek kezelése (mentálhigiénés tanácsadás, iskolaorvos, szakellátó intézmé-

nyek). 

6. Prevenció: 

- személyiségfejlesztés, értékközvetítés, 

- közösségfejlesztés, 

- beilleszkedéssel, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segítése, 

- a szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek, 

- pedagógiai eljárások: 

 folyamatos mentálhigiénés tanácsadások, egyéni, segítő beszélgetések, megfele-

lő szakemberek bevonása, 

 szükség esetén családlátogatás, a család bevonása a probléma megoldásába, 

 a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű fiatalok tanulási előmenetelének figye-

lemmel kísérése, tanulás módszertani ismeretek nyújtása, 

 speciális közösségi foglalkozások (önismereti órák, konfliktuskezelési, szabad-

idős foglalkozások). 

- egészségnevelő tevékenységek: 

 felvilágosító, megelőző munka, a családi életre nevelés, egészségvédő progra-

mok, egészségügyi szűrővizsgálatok, 

- kiemelten kezelt témák: 

 a szenvedélybetegségek megelőzése (dohányzás, alkohol, drog) fontos feladat az 

iskolai drogstratégia gyakorlati alkalmazása. 

4. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése 

Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek 

során történik. 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 az egyéni foglalkozások 

 a felzárkóztató foglalkozások 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata 

 a továbbtanulás irányítása, segítése 
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5. A szociális hátrányok enyhítése 

Az iskola életében fontos kérdés az esélyek kiegyenlítődése, a hátrányok csökkentése, a 

társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak enyhítése. A segítségre szorulók elsősorban az ala-

csony jövedelműek, a munkanélküliek, valamint a szociális ellátásban részesülők köréből 

kerülnek ki. 

 Szociális hátrányok két területen jelentkezhetnek: 

- a család, illetve a diák rossz anyagi körülményei, 

- a család, illetve a diák környezetének a tanulót valamilyen módon gátló mivolta. 

Eszközeink a feladat megoldására, a szociális hátránykompenzáció tevékenységeire: 

- a gyermekvédelmi tevékenység hatékonyságának növelése (információcsere, feltárás, 

segítés), 

- a szociokulturális hátrányok enyhítése: a szabadidő kulturált eltöltésének biztosításával, 

tanácsadással, a közösségek életének támogatásával, felzárkóztató, illetve tehetséggon-

dozó programok szervezésével, pályaorientációs tevékenységgel, felvilágosító és drog-

megelőzési programok szervezésével, 

- felvilágosítás nyújtása a szociális juttatások lehetőségeiről, 

- tankönyvtámogatás, 

- kapcsolatfelvétel a szakszolgálati intézményekkel, 

- pályázatok figyelése, 

- ösztönzés a különféle tanulmányi ösztöndíjak elnyerésére, 

- a tanulási folyamat tervezésében minden tanuló tényleges részvételének biztosítása 

(csoport, páros, individuális munkaforma), 

- személyes beszélgetésekkel a problémamegoldó képességek fejlődésének elősegítése, 

- a közösségi munka területén az egyszemélyi megbízatás időnként gyakrabban munka-

csoporttal történő felváltása, 

- az érintett tanulók érdek- és esély érvényesülésének elősegítése, 

- biztatjuk a diákokat a kulturált, hasznos szabadidős programokban való részvételre. 



 

1. 26 

 

VI. A SZÜLŐK, A TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK 

FORMÁI 

1.  A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, a diákönkormányzat munkáját segítő tanár és az osztályfőnökök tájékoz-

tatják: 

 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákgyűlésen 

 a diákönkormányzat munkáját segítő tanár havonta egyszer a diákönkormányzat vezető-

ségének ülésén 

 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon 

2.  A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló előmeneteléről a szaktanárok folyamatosan (szóban, 

tájékoztatják. 

3.  A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a neve-

lőkkel, a nevelőtestülettel. 

4.  A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

osztályfőnökök tájékoztatják az osztályok szülői értekezletein. 

5.  A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 

a)  Szülői értekezlet 

 Feladata: 

 a szülőkkel és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása 

 a szülők tájékoztatása 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről 

 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól 

 a helyi tanterv követelményeiről 

 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról 

 saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről 

 az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról 

b)  Fogadó óra 

Feladata szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy 

tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő 

helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.). 

c)  Írásbeli tájékoztató 

Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüg-

gő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról. 

A szülői értekezletek és a fogadóórák időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza 

meg. 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban közölhetik az iskola 

igazgatójával, vagy nevelőtestületével. 
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A TANULÓI JOGOK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSHOZATALBAN 
A tanuló joga különösen, hogy - hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információk-

hoz, tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, - részt vegyen a diák-

körök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, művelődési, 

művészeti, ismeretterjesztő, sport - és más intézményi köröknek, - az emberi méltóság tiszte-

letben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató 

pedagógus munkájáról, a Iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon s személyét és 

tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intéz-

zen az Iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a meg-

kereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon, - személyesen vagy képviselői 

útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meg-

hozatalában, - választó és választható legyen a diákképviseletbe, - a diákönkormányzathoz 

fordulhasson érdekképviseletért, továbbá a 2011. évi CXC. törvényben meghatározottak sze-

rint kérje az őt ért sérelem orvoslását. 

A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 

Az ÉSZC KÓS KÁROLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLája tanulói a ne-

velés - oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti 

felelősségre nevelés érdekében diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését 

a nevelőtestület segíti. 

A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával - 

saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásá-

ban, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 

A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. 

A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szak-

képzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg 

ötéves időtartamra. 

A diákönkormányzat véleményét az ÉSZC KÓS KÁROLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLája vezetése és nevelőtestülete kikéri: 

a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

d) a házirend elfogadása előtt. 

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt 

a) saját működéséről, 

b) a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

c) hatáskörei gyakorlásáról, 

d) egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

e) az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről. 

A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület 

hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy 

ellentétes az iskola SZMSZ-ével, házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestület-

nek a jóváhagyásra történő beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. Az 

SZMSZ-t vagy annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc 

napon belül nem nyilatkozik. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a 

nevelési - oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

Az iskolai diákönkormányzat véleményét – az Nkt. 48. § (4) bekezdésben meghatározottakon 

túl 

a) a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

b) a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

c) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 
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d) az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 

e) az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

f) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

g) az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben kel kikérni. 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 

diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a 

meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a tárgyalás határnapját legalább tizenöt 

nappal megelőzően kell megküldeni a diákönkormányzat részére. 

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az Iskola helyisé-

geit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza vagy veszélyezteti annak működését. 

A diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév 

helyi rendjében meghatározottak szerint. 

A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvános-

ságra kell hozni. 

VII. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI 

RENDSZERE 

A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó ellenőrzési, mérési, értékelési és minőség-

biztosítási rendszerének meghatározása a nevelési-oktatási célok elérését, a pedagógiai 

munka eredményességének, hatékonyságának folyamatos biztosítását, valamint az iskolá-

val kapcsolatban álló partnerek iskolánkkal szembeni igényeinek, elvárásainak történő 

megfelelést szolgálja. 

Ellenőrzés, mérés 

1.  Az iskolában folyó belső ellenőrzés a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban 

(elsősorban a pedagógiai programban, a szervezeti és működési szabályzatban és a házi-

rendben) meghatározott előírásoknak való megfelelést vizsgálja. 

2.  Az iskolai belső ellenőrzés rendjét a pedagógiai programban foglaltakon túl a szervezeti és 

működési szabályzat, a belső ellenőrzési szabályzat, illetve az évente – az iskolai munka-

terv részeként – összeállított belső ellenőrzési terv határozza meg. 

3.  A nevelő-oktató munka ellenőrzését (és a hozzá kapcsolódó méréseket) végezheti: 

4.  pedagógusok esetében: az igazgató, az igazgatóhelyettesek, a gyakorlati oktatásvezető, a 

munkaközösség-vezetők, a munkaközösségek, az ellenőrzésre az igazgató által felkért pe-

dagógusok, valamint külső szakértők 

b)  tanulók esetében: az iskola pedagógusai, valamint külső szaktanácsadók és szakértők 

4.  A pedagógiai munka ellenőrzése elsősorban az alábbi területekre terjed ki: 

a)  A pedagógusok nevelő-oktató munkáján belül: 

 a nevelő-diák kapcsolatra, a tanulói személyiség tiszteletben tartására 

 a szülőkkel való kapcsolattartásra 

 a nevelő és oktató munka színvonalára a tanítási órákon. Ezen belül különösen fontos 

ellenőrzési területek: 

o a nevelő előzetes felkészülése és tervező munkája 

o a tanítási óra felépítése és szervezése 

o a tanítási órán alkalmazott módszerek 
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o a tanulók ellenőrzése, értékelése 

o a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása 

a tanítási órán, valamint a gyakorlati foglalkozásokon 

o a foglalkozások eredményessége, a pedagógiai program követelményeinek teljesí-

tése 

o a felzárkóztatás és a tehetséggondozás 

 az iskolai diákönkormányzat tevékenységének segítésére 

 a tanórán és az iskolán kívüli foglalkozások szervezésére, az ezeken való részvételre 

 az ifjúságvédelmi feladatok ellátására 

 a tanulók továbbtanulásának segítésére, irányítására 

 a pedagógusra bízott tanterem rendezettségére, dekorációjára 

b)  A tanulók iskolai munkáján belül: 

 a tanulók értékválasztására, jellemvonásaira 

 a helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintjére, az egyes tantárgyak-

ból, valamint a gyakorlaton nyújtott teljesítményre 

 az iskolai és az osztályközösségben végzett tevékenységre 

 a tanuló magatartására, viselkedésére, fegyelmezettségére 

5.  A pedagógusok nevelő-oktató munkájának ellenőrzése folyamatosan történik az évente 

összeállított – és az iskolai munkaterv részét képező – belső ellenőrzési terv alapján. 

6.  A tanulók iskolai munkájának ellenőrzése folyamatosan történik az iskola helyi tanterve, 

illetve a nevelők által összeállított tanmenetek és osztályfőnöki munkatervek alapján. 

7.  Az iskolai nevelő-oktató munka ellenőrzésének részeként az alább meghatározott mérése-

ket kell elvégezni az előírt időközönként: 

a)  A pedagógusok körében 

 az iskolai klíma vizsgálata. (5 évente, az igazgatói megbízás lejárta előtti tanévben) 

Felelős: igazgató 

 SWOT analízis: erősségek és gyengeségek, lehetőségek és veszélyek feltárása. (6 

évente) Felelős: igazgató 

 a pedagógusok értékorientációs vizsgálata. (5 évente, az igazgatói megbízás lejárta 

előtti tanévben, valamint a pedagógiai program felülvizsgálata vagy módosítása ese-

tén) Felelős: igazgató 

b)  A szülők körében 

 A szülői elégedettség mérése: 

o csoportos interjú keretében szülői értekezleten minden osztályban. (évente a tanév 

utolsó szülői értekezletén) Felelős: osztályfőnökök 

o kérdőíves módszerrel 10. 12. évfolyamon (háromévente) 

 Felelős igazgató 

c)  A tanulók körében 

 A tanuló személyiségét és közösségi magatartását vizsgáló mérések: 

o szociometriai vizsgálat 10. 12. évfolyamban (évente) Felelős: osztályfőnökök 

o tanulói elégedettség mérése kérdőíves módszerrel a 10. és a 12. osztályokban. 

 (évente) Felelős: osztályfőnökök 

o a tanulók alapvető személyiségvonásainak mérése a 10. évfolyam elején (évente) 

Felelős: osztályfőnökök 

 A helyi és a szakmai tantervek követelményeinek teljesítését vizsgáló mérések: 
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o évfolyamonként minden tantárgyból egy-egy témakör lezárását követően a köve-

telmények elsajátítását vizsgáló összegző mérést kell végezni. Felelős: szaktanár-

ok, szakoktatók 

o a 10. szakgimnáziumi évfolyamokon a tanév végén a tanulók teljesítményét a ma-

gyar irodalom, a magyar nyelv és a matematika tantárgyakból a tantárgynak  az 

addig feldolgozott teljes tananyagát és fő követelményeit átfogó méréssel kell 

vizsgálni. Felelős: a munkaközösség vezetője, szaktanárok 
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Értékelés 

1.  Iskolánkban folyó értékelő tevékenység célja, hogy az ellenőrzés során feltárt adatokra, 

tényekre támaszkodva azt vizsgálja, hogy a nevelő-oktató munka és annak eredményei 

mennyiben felelnek meg az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzések-

nek. 

2.  A nevelő-oktató munka értékelésének alapvető feladata, hogy megerősítse a nevelőtestület 

pedagógiai tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat, hiányosságokat, és így 

ösztönözze a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelő és oktató munka fejlesztésére. 

3.  Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka értékelése a következő területekre terjed ki: 

 az intézmény nevelő-oktató munkájának értékelésére 

 a pedagógusok nevelő-oktató munkájának értékelésére 

 a tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelésére 

 a tanulók személyiségfejlődésére, tanulmányi munkájára, magatartására és viselkedésé-

re 

4.  a) Az intézmény nevelő-oktató munkáját az iskola igazgatója minden félévkor és a tanév 

végén, valamint az igazgatói megbízatás lejártakor – a tanulók, a szülők és a nevelők vé-

leményének figyelembevételével – átfogóan értékeli. 

b)  A nevelő-oktató munka intézményi szintű értékelésének szempontjai: 

 az iskola működését jellemző legfontosabb adatok (tanulólétszám, tanulócsoportok, 

pedagógusok és más dolgozók létszáma beiskolázás adatai) 

 a nevelő és oktató munka feltételeinek alakulása (az intézményi költségvetés legfon-

tosabb mutatói, tárgyi feltételek; épületek, helyiségek, berendezések, tantárgyi szak-

mai anyagok) 

 a tanítási-tanulási folyamat eredményessége (tanulmányi átlageredmények, a felzár-

kóztatás és a tehetséggondozás területei és eredményei, bukások száma, verseny-

eredmények, a továbbtanulás alakulása) 

 a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos nevelő tevékenység 

eredményessége (a diákönkormányzat és az osztályközösségek fejlődése, szabadidős 

tevékenységek, magatartási és viselkedési rendellenességek, ifjúságvédelem, veszé-

lyeztetett tanulók) 

 a pedagógusok nevelő és oktató munkája (tanítási módszerek, program- és tanterv-

fejlesztés, továbbképzések, személyes példamutatás, tanórán kívüli nevelési felada-

tok vállalása) 

 az iskola és a helyi társadalom kapcsolata (külső kapcsolatok, részvétel a helyi köz-

életben, az iskola a helyi médiában, az iskola és a tantestület hírneve) 

5.  a) A pedagógusok nevelő és oktató munkájának értékelését az alábbiakban következő 

szempontok alapján az iskola igazgatója, igazgatóhelyettesei, gyakorlati oktatásvezetője és 

a nevelői, munkaközösségek vezetői folyamatosan, szóban – az érintett nevelő kérésére 

azonban írásban végzik. 
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b)  A tanítási órák és a gyakorlati foglalkozások (továbbiakban: órák) megfigyelésének és 

értékelésének szempontjai: 

Az óra célja és tartalma 

 helyesen határozta meg a nevelő az óra oktatási és nevelési célját? 

 illeszkedett-e a tanóra az éves, illetve a témaköri tervezésbe? 

 van-e eltérés a tanmenetben az adott időszakra tervezett témáktól, tananyagtól? 

 az óra tartalma (a feldolgozott tananyag) megfelelt-e? 

o a szakmai (pedagógiai) szempontoknak 

o a tudományosság elvének 

o a tanulók életkori sajátosságának 

Az óra felépítése és szervezése 

 az óra felépítése megfelelt-e a feldolgozott tananyagnak, az adott didaktikai feladat-

nak? 

 milyen az óra technikai szervezése, a nevelő időbeosztása? 

 sikerült-e kihasználni az óra minden percét tanulásra, munkára? Mennyire szervezett 

a tanulók tevékenysége? Volt-e üresjárat? 

 milyen szervezeti formákat alkalmaz a nevelő a tanórán (frontális, csoportos, egyéni 

tevékenység)? 

 szervezett-e differenciált munkát a nevelő? Melyek a differenciálás szempontjai? 

Az órán alkalmazott módszerek 

 milyen módszereket alkalmazott a nevelő a bemutatásra, szemléltetésre (tanári ma-

gyarázat, nyomtatott taneszközök, szemléltetőeszközök, kísérlet stb.)? 

 megfelelő volt-e ezek didaktikai szerepe, célszerű volt-e a felhasználásuk? 

 milyen módszereket alkalmazott a nevelő az ismeretek rögzítésére, a képességek fej-

lesztésére? (Ismétlés, koncentráció, vázlat készítése, részösszefoglalás és összefogla-

lás, az ismeretek gyakorlati alkalmazása, gyakoroltatás, az önálló tanulás módszerei 

stb.) 

 milyen módszereket alkalmazott a nevelő az ellenőrzésre és az értékelésre? 

o az ellenőrzés formái: szóbeli vagy írásbeli? 

o folyamatos-e az ellenőrzés és értékelés  a tanórán? 

o van-e kialakult rendje a folyamatos értékelésnek, megfelelő-e ez? 

 a házi feladat kijelölése mennyiben szolgálta a tananyag feldolgozását? 

 biztosította-e a nevelő a tanulók érdeklődésének felkeltését? Milyen volt a tanulók 

motiválása? 

 az órán alkalmazott módszerek megfeleltek-e az óra céljának, a tananyagnak és az 

adott didaktikai feladatnak? 

A tanulók munkája és magatartása 

 milyen volt a tanulói aktivitás, figyelem? 

 hogyan alakult az órán az aktív, a passzív és a renitens tanulók aránya? 

 milyen a tanulók tantárgy iránti érdeklődése, motiváltsága? 

 milyen az osztályban a fegyelem? (Van-e kialakult munkarend? Mi jellemzi a tanu-

lók viselkedését, hangnemét? Hogyan fogadják a tanulók a nevelői utasításokat? Tör-

ténik-e fegyelmezetlenség az órán?) 

 milyen a tanulók kapcsolata a nevelővel? 

 milyen a tanulók kapcsolata egymással? 
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A nevelő munkája, egyénisége, magatartása 

 milyen a nevelő megjelenése, öltözködése? 

 mennyire tanulásra, munkára ösztönző a pedagógus magatartása? Mennyire barátsá-

gos, biztató, együtt érző? 

 mi jellemzi a nevelő beszédkultúráját, kérdésfeltevését? 

 jellemzi-e a nevelőt: felkészültség, tudatos tervezés, rendszeretet, következetesség, 

türelem, tekintély? 

 vannak-e a nevelőnek újszerű ötletei, elgondolásai? 

 milyen a nevelő kapcsolata a gyerekekkel? 

 tiszteletben tartja-e a nevelő a gyerekek személyiségét? 

 adódott-e tudatosan tervezett vagy spontán nevelési szituáció az órán? Hogyan oldot-

ta meg ezeket a nevelő? 

 milyen a tanterem rendje, tisztasága? 

Az óra eredményessége 

 el tudta-e érni a nevelő a kitűzött didaktikai és nevelési célt? 

 meggyőződött-e a nevelő az óra eredményességéről? 

 milyen jártasságok és készségek kialakítását, képességek fejlesztését segítette elő a 

nevelő? 

 milyen mértékben járult hozzá az óra a tanulók eszköztudásának gazdagításához? 

(Pl.: önálló tanulás módszereinek megismertetése, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség 

fejlesztése, problémamegoldó gondolkodás, összefüggések felismerése stb.) 

 adott-e a tanóra valami pluszt a tanulóknak a tananyagon kívül? 

c)  A pedagógusok munkájának értékelése 

 A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása 

o szabadidős programok szervezése iskolán kívül (pl. színház, múzeumlátogatás, ki-

rándulás) és iskolán belül (pl. karácsonyi ünnepség) 

o iskolai rendezvények, ünnepélyek, évfordulók megrendezése 

o az iskolai diákönkormányzat működtetésében való aktív részvétel 

o a diák-önkormányzati munka egy-egy részterületének irányítása, segítése 

o a diák-önkormányzati rendezvények szervezése, segítése, felügyelet 

o iskolai szintű kirándulások szervezése, segítése, részvétel 

o a tehetséges tanulók gondozása 

o iskolai tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, bemutató, pályáza-

tok stb. szervezése, segítése, részvétel 

o a tehetséges tanulók részvételének biztosítása és felkészítése a különféle iskolán 

belüli és kívüli versenyekre, vetélkedőkre stb. 

 A felzárkóztatásra szoruló tanulók gondozása 

o a gyenge tanulmányi eredményű, lemaradó tanulók korrepetálása, segítése 

o az érintett tanulók felkészítése javító vagy osztályozó vizsgára 

 Folyamatos, aktív részvétel a nevelőtestület és a szakmai munkaközösség tevékeny-

ségében 

o szerepvállalás a munkaközösség, a nevelőtestület aktuális feladataiban 

o részvétel a különböző feladatok megoldására alakult nevelői munkacsoportokban  

o oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök kidolgozása, közreadása 

o belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása 
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o továbbképzésben való részvétel, önképzés 

o a nevelő önként keresi a továbbképzés, önképzés lehetőségeit 

o továbbképzéseken való részvétel 

o a továbbképzéseken tanultakat munkájában hasznosítja, és a lehetőségekhez mér-

ten továbbadja a nevelőtestület tagjainak 

o az iskolai munka eredményességének javítása 

o pályázatokon való részvétel, ezek eredményessége 

o az eredményes pályázatok céljainak megvalósításába való bekapcsolódás 

o az iskolai alapítvány működésének segítése 

o az iskolai munka javítása új ötletekkel, az ötletek kivitelezése, megvalósítása (in-

nováció) 

 Munkaköri kötelezettségeken túli feladatvállalások 

o díjazás nélküli iskolai feladatok vállalása (szertár, beszerzések stb.) 

o a pályakezdő vagy iskolánkba újonnan került nevelők munkájának, beilleszkedé-

sének segítése 

o önként vállalt feladatok, megbízások, a nevelőtestület közösségi életében (rendez-

vények, kötetlen összejövetelek szervezése, segítése, részvétel) 

 Az iskola képviselete 

o tudósítások készítése és közreadása a helyi társadalom számára az iskola életével, 

eredményeivel kapcsolatban a sajtóban 

o bekapcsolódás az iskolán kívüli szakmai-pedagógiai tevékenységekbe 

o érdeklődés a városi rendezvények, események iránt, azokon való részvétel 

o aktív részvétel, tisztségek vállalása a város társadalmi, kulturális, sport, stb. életé-

ben 

 Tanulásirányítás, a tanórai oktató-nevelő munka színvonala 

o előzetes felkészülés a tanítási órára 

o a motiválás, differenciálás, tanulói aktivitás formái és mértéke 

o a tanulók életkorához, a didaktikai feladatokhoz illeszkedő módszerek, szemlélte-

tés, szervezeti formák, ellenőrzés és értékelés 

o a tanulók munkája és magatartása a nevelő óráján 

o a nevelő munkája, megnyilvánulásai, magatartása a tanítási órán 

o a nevelő tanórai munkája elősegíti-e a tanulók fejlődését (tudásuk gyarapítását, 

személyiségük alakulását)? 

o a tanulók eredményes (hasonló szinten történő) továbbhaladása a magasabb évfo-

lyamokon 

 A tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, közösségformá-

lás 

o megfelelő magaviseletű, az iskolai munkában aktív osztályközösség kialakítása 

o a nem osztályfőnökként irányított tanulói közösség (pl.: szakkör, sportkör, stb.) 

eredményes, közös tevékenysége 

o a problémás tanulókkal (veszélyeztetett, hátrányos, beilleszkedési magatartási és 

tanulási zavarral küzdő tanulókkal) való foglalkozás 
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 A nevelő különböző megbízásainak eredményes, jó színvonalú teljesítése 

o az alkalmanként vagy folyamatosan végzett tevékenység eredménye, minősége 

(pl.: iskolai rendezvények, ünnepélyek stb.) 

 A nevelő szakmai, pedagógiai kapcsolatai a nevelőtestület tagjaival 

o a nevelő rendszeres kapcsolatot tart a rábízott tanulócsoport többi pedagógusával 

(osztályfőnök a szaktanárokkal, szakoktatókkal, szaktanárok és szakoktatók az 

osztályfőnökkel és egymással) 

 Személyes példamutatás 

o a tanulókkal, a szülőkkel, a nevelőtársakkal szemben betartja a pedagógus etika 

alapvető normáit 

o magatartása, viselkedése, öltözködése, a munkához való viszonya példamutató a 

tanulók és a többi nevelő számára 

 Munkafegyelem, a munkához való viszony 

o a munkaköri kötelességek teljesítése 

o a tanítási órák pontos és eredményes megtartása 

o az ügyeleti munka pontos, felelősségteljes ellátása 

o pontos adminisztrációs munka (formai követelmények, határidők, külalak, pontos-

ság) 

o különféle feladatok pontos, határidőre történő megoldása 

o a rábízott osztályterem, szaktanterem, tanműhely legyen gondozott, ápolt és peda-

gógiailag szakszerű 

 Részvétel a nevelőtestület szakmai életében, a döntések előkészítésében és végrehaj-

tásában 

o részvétel a szakmai döntések előkészítésében: saját ötletek, megfelelő elemzőkés-

zség, vitakészség, önálló vélemény 

o önkéntes feladatok vállalása a nevelőtestületi feladatok megoldásában a célok el-

éréséért 

 A vezetői feladatok ellátása 

o a különféle nevelői közösségek vezetői (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkakö-

zösség-vezetők) milyen szinten látják el az egyes vezetői feladatokat: tervezés, 

szervezés, a végrehajtás irányítása, ellenőrzés, értékelés 

o a vezetők mit tesznek a rájuk bízott közösség formálásáért, az emberi kapcsolatok 

javításáért? 

 Megfelelő kapcsolat a tanulókkal, a szülőkkel és kollégákkal 

o Elfogadást, figyelmet, megértést, jóindulatot sugárzó stílus, hangnem és viselke-

dés, valamint a személyiség tiszteletben tartása mindhárom irányban  

o a nevelő a szülő felé ellátja az iskola képviseletét, pedagógiai tanácsot ad, törek-

szik az együttműködésre 

o kellő figyelem érdeklődés, megbecsülés és jóindulat a nevelőtársak felé. Egymás 

segítése, a tapasztalatok átadása. Észrevételek, bírálatok elfogadása 

 A tanulók ismereteinek, képességeinek fejlődése 

o a helyi tantervi követelmények teljesítésének szintje 

o a tanulók tapasztalható és mérhető fejlődése 
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 Szakmai felkészültség 

o milyen szintű továbbképzésbe kapcsolódik be a nevelő? (tanfolyam, felsőfokú 

képzés, szakvizsga stb.) 

o az iskolában hasznosítható szakképesítések száma 

o idegen nyelvek ismerete, nyelvvizsga 

o tudományos fokozat 

o publikációk szakmai folyóiratokban, kiadványokban 

 A felzárkóztatásra szoruló tanulók eredményes fejlesztése 

o a tanterv minimum követelményeinek teljesítése és lehetőség szerinti meghaladá-

sa a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű, valamint a beilleszkedési, magatartási 

és tanulási nehézségekkel küzdő tanulóknál 

o eredményes főiskolai vagy egyetemi jelentkezés elősegítése az előbb felsorolt ta-

nulók esetében is 

 Tehetséggondozás, a tehetséges tanulók eredményes fejlesztése 

o a nevelő által tanított vagy felkészített tanulók, tanulócsoportok eredményei a kü-

lönböző szintű tanulmányi, kulturális, sport versenyeken, vetélkedőkön, nyelv-

vizsgákon 

6.  a) A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységét, fejlődését az osztályfőnökök 

félévkor és a tanév végén az osztályozó értekezleten értékelik. 

b)  A tanulói közösségek (osztályközösségek) tevékenységének, fejlődésének értékelési 

szempontjai: 

 az osztályközösség életét jellemző legfontosabb adatok (létszám, fiúk-lányok aránya, 

új tanulók, távozók) 

 az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, ifjúságvédelmi munka) 

 a tanulási teljesítmény (tanulmányi átlageredmények, tanulási nehézségekkel küzdő 

tanulók, a bukások, a tehetséges tanulók eredményei) 

 az osztályközösség társas szerkezete, a közösségi struktúra (szociometria, a közösség 

rétegződése) 

 neveltségi szint (magatartás, társas viselkedés, beilleszkedési és magatartási nehé-

zségekkel küzdő tanulók) 

 a közösségi tevékenység (önkormányzás szintje, közös programok és rendezvények, 

tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel) 

 szülői értekezletek tapasztalatai 

 minden felsorolt területen belül meg kell határozni az alapvető pedagógiai feladato-

kat: 

o milyen változások történtek? 

o milyen új problémák jelentkeztek? 

o milyen beavatkozás látszik célszerűnek? 

7.  a) A tanulók személyiségfejlődését, magatartásuk és viselkedésük jellemzőit az osztályfő-

nökök folyamatosan szóban értékelik. 

b)  A tanulók tanulmányi munkájával kapcsolatos értékelési feladatokat az iskola helyi tan-

terve tartalmazza. 
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VIII. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ-

OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 

1. Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést az osztálytermekben és szaktan-

termekben a jogszabályban rögzített alapfelszerelések és eszközök szolgálják. 

2. Az iskolai oktató-nevelő munkát segítő szemléltetést és a tanulók tevékenykedtetés 

központilag (iskolai szinten) támogató eszközök: 

- könyvtár, közismereti és szakmai tantárgyak tankönyvállományának folyamatos 

fejlesztése, tartós tankönyvállomány bővítése, CD és videó archívum létrehozása. 

Folyamatos információszolgáltatás a tanuló és tanár felé. 

3. A nevelő-oktató munkát segítő egyéb eszközök és felszerelések jegyzékét a helyi tan-

tárgyi és szakmai tantervek tartalmazzák. 
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B) HELYI TANTERV 

I. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS 

VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI, AZ 

ELŐÍRT TANANYAG ÉS A KÖVETELMÉNYEK 

Az iskola helyi tantervei a hatályos jogszabályok és az OFI KERETTANTERVEI alapján készültek. 

Szakgimnázium 

A szakgimnázium 9-12. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszámai 

2013-2014-es tanévtől fölmenő rendszerben; 2018-2019-es tanévig 

tantárgy/évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 4   4   4   4   

Idegen nyelv *3   *3   *3   *3   

Matematika 4 1 3   3   4 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
3 1 3 1 3   3   

Etika         1       

Biológia - egészségtan     2   2   1   

Fizika 2   2   1       

Kémia 2   1   1 1     

Földrajz 2   2 1         

Művészetek 1 1 1   1 1 1 1 

Informatika *2 1 *2 2 *2 2 *2 2 

Testnevelés 5   5   5   5   

Osztályfőnöki 1   1   1   1   

Szakmai tárgyak *6   *7   *8   *11   

összesen 35 4 36 4 35 4 35 4 

A *-gal jelölt órák csoportbontottak 

dőlt betűvel szabadon tervezhető órakeret 

Az iskola pedagógiai célkitűzéseinek megvalósításáért a szabadon fölhasználható órakeretet 

az „A” melléklet szerint építettük a pedagógiai programunkba. 
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a XXXVIII. Rendészet ágazat tantárgyi rendszere és heti óraszámai 

A 2013-2014-es tanévtől fölmenő rendszerben a 2018-2019-es tanévig. 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Történelem  2 2 3 4 

Angol 
4* 4* 4* 4* 

Német 

Matematika 4 4 4 4 

Ének-zene     - - 

Rajz-vizuális kultúra 1 1 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Etika     1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Fizika 2 2 1 - 

Földrajz 2 1 - - 

Biológia   2 2 1 

Kémia 2 1 - - 

Informatika 2* 2* 2* - 

Szakmai tárgyak 6 7 8 11 

Összesen: 35 36 35 35 

A *-gal jelölt órák csoportbontottak 

A szakmai tárgyak részletezése: 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 

munkavédelmi alapismerete 0,5       

fegyveres szervek és vagyonvé-

delem I-IV. 

2 2 1,5 2,5 

speciális gyakorlat I-IV. 2 1,5 2,5 3,5 

jogi és közgazdasági ismeretek I-

III. 

  1,5 1 0,5 

társadalom és kommunikáció I-II. 0,5 0,5     

társadalom és kommunikáció 

gyakorlat 

  0,5     

speciális informatika       1 

idegen nyelv     2 2 

foglalkoztatás       0,5 

Szabad sáv 1 1 1 1 

Összesen: 6 7 8 11 
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A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra 

egységesen vonatkozik: 

 

Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek 

Jogi háttér 

 

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  

alapján készült.      

Alapadatok: 

A szakképesítés azonosító száma: - 

A szakképesítés megnevezése: - 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 22. Közszolgálat 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVIII. Rendészet 

Iskolai rendszerű képzésben az évfolyamok száma: 4 

Elméleti képzési idő aránya: 50% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 9. évfolya-

mot követően 35 óra, 10. évfolyamot követően 70 óra, 11. évfolyamot követően 105 óra 

A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfe-

lelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Fegyveres szervek és vagyonvéde-

lem I-IV. 

Állami felsőfokú végzettség vagy rend-

védelmi szakmai felsőfokú végzettség 

Jogi és közigazgatási ismeretek I-

III. 

Állami felsőfokú végzettség vagy rend-

védelmi szakmai felsőfokú végzettség 

Speciális gyakorlat I-IV. 
Állami középfokú végzettség és rendvé-

delmi szakmai középfokú végzettség 

Társadalom és kommunikáció I-II. 
Állami felsőfokú végzettség vagy rend-

védelmi szakmai felsőfokú végzettség 

Társadalom és kommunikáció 

gyakorlat 

Állami felsőfokú végzettség vagy rend-

védelmi szakmai felsőfokú végzettség 

Speciális informatika 
Állami felsőfokú végzettség vagy rend-

védelmi szakmai felsőfokú végzettség 

Speciális informatika gyakorlat 
Állami felsőfokú végzettség vagy rend-

védelmi szakmai felsőfokú végzettség 

Idegen nyelv I. Állami felsőfokú végzettség vagy rend-
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védelmi szakmai felsőfokú végzettség 

Idegen nyelvi gyakorlat 
Állami felsőfokú végzettség vagy rend-

védelmi szakmai felsőfokú végzettség 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részle-

tei az alábbiak:   

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelé-

sekre: 

nincs 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakközépiskolai képzésben a kétévfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) 

szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 

érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A 

kétévfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai 

szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos kép-

zés 9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak 

tartalmával, összes óraszámával. 

 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nél-

kül 

heti óraszám 

szabadsáv-

val 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 

óra/hét 

180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  35 óra*  35 óra* 

10. évfolyam 6 

óra/hét 

216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  70 óra*  70 óra* 

11. évfolyam 7 

óra/hét 

252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  105 óra*  105 óra* 

12. évfolyam 10 

óra/hét 

320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

Összesen: 1178 óra*  1318 óra* 

* Engedélyezett változtatás 

 

 



 

1. 42 

 

  

A Szakközépiskolai felnőtt (szakmai vizsgával rendelkezők) oktatás nappali tagozat 11-

12. évfolyam tantárgyi rendszere és heti óraszámai a 2011. évi CXC. törvény 13.§ (3) 

bekezdés alapján. 

2012-2013-es tanévtől fölmenő rendszerben; kifutó rendszerben 2017-2018-as tanévig 

Tantárgy 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom 6 6 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek 

3 3 

Etika 1 1 

Angol *5 *5 

Német 

Matematika 5 5 

Ének-zene - - 

Művészetek/Rajz-vizuális kultúra 1 1 

Osztályfőnöki 1 1 

Testnevelés és sport 2 2 

Fizika 2 3 

Földünk és környezetünk 2 2 
Biológia - egészségtan 1 1 

Kémia - - 

Informatika *2 *2 

Összesen: 32 32 

A *-gal jelölt órák csoportbontottak 

A tervezett tanulócsoportok, kötelező óraszámait a „B” melléklet tartalmazza 
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SZAKGIMNÁZIUMI KERETTANTERVEK 

2016-2017-es tanévtől felmenő rendszerben 

Közlekedésgépészet XXII. ágazat 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika  -  -  - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek  - -  1  - 36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex természettu-

dományos tantárgy 
3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 

Fizika 
- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható tan-

tárgy: Érettségi tantárgy, vagy 

Idegen nyelv, vagy Kémia*, 

vagy Informatika, vagy Szak-

mai tantárgy** 

 - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói ismere-

tek 
- 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) szakképe-

sítés 
8 8 7 7 

(1045+453)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében meg-

szerezhető szakképesítés 
3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

* Amennyiben az iskola a Kémia tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 144 órás 

(két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható. 
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Ügyvitel XXV., Kereskedelem XXVI.,ágazatok 

 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556 - - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417 - - 

Történelem 2 2 3 3 345 - - 

Etika  - -   - 1 31 - - 

Informatika 2 2 - - 144 - - 

Művészetek  -  - 1 -  36 - - 

Testnevelés 5 5 5 5 695 - - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139 - - 

Kötelező komplex természettu-

dományos tantárgy 
3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 

Földrajz 
- 2 2 2 206 - - 

Kötelezően választható tantárgy: 

Érettségi tantárgy, vagy Idegen 

nyelv, vagy Fizika*, vagy Infor-

matika, vagy Szakmai tantárgy** 

 - - 2 2 134 - - 

Pénzügyi és vállalkozói ismere-

tek 
- 1 - - 36 - - 

Érettségire épülő (fő) szakképe-

sítés 
8 8 7 7 

(1045+453) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében meg-

szerezhető szakképesítés 
3 4 3 3 - - 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

* Amennyiben az iskola a Fizika tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 144 órás 

(két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható. 
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Rendészet és közszolgálat XXXVIII., ágazat 

 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4 124 

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Etika  -  - - 1 31  -  - 

Informatika 2 2 - - 144  -  - 

Művészetek  -  - 1  - 36  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  -  - 

Kötelező komplex természettu-

dományos tantárgy 
3 - - - 108 - - 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 

Biológia  
- 2 2 2 206  -  - 

Kötelezően választható tan-

tárgy: Érettségi tantárgy, vagy 

Idegen nyelv, vagy Földrajz*, 

vagy Informatika, vagy Szakmai 

tantárgy** 

- - 2 2 134  -  - 

Pénzügyi és vállalkozói ismere-

tek 
- 1 - - 36  -  - 

Érettségire épülő (fő) szakképe-

sítés 
8 8 7 7 

(1045+453) 

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében meg-

szerezhető szakképesítés 
3 4 3 3  -  - 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

* Amennyiben az iskola a Kémia tantárgyat választja, a szakgimnáziumi kerettantervben megtalálható 144 órás 

(két évfolyamos) tantárgyi kerettantervet kell használnia. 

** Az órakeret a Katonai alapismeretek tantárgy oktatására is fordítható. 
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Szakközépiskola 
A közismereti képzés heti óraszámai 

A közismereti és szakmai órák aránya 

2013-2014-es tanévtől fölmenő rendszerben; 2017-2018-es tanévig 

 

Területek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Közismeret Kötött órák 17 óra 11 óra 8 óra 

Szabadon felhasználha-

tó órakeret 
1 óra - 1,5 óra 

Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra 

Szabadon felhasználha-

tó órakeret 
2,5 óra 2 óra 2,5 óra 

Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra 

Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra 

 

A közismereti órák eloszlása 

 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Magyar - Kommuni-

káció 
2 óra 1 óra 1,5 

Idegen nyelv 2 óra 2 óra 2 óra 

Matematika 2 óra 1 óra - 

Társadalomismeret 2 óra 1 óra - 

Természetismeret 4 óra - - 

Testnevelés* 5 óra 5 óra 5 óra 

Osztályközösség-

építő program 
1 óra 1 óra 1 óra 

Szabad órakeret 1 óra - 1,5 óra 

Összesen:  18 óra 11 óra 9,5 óra 

 
* A szakiskola 11. évfolyamán a középfok számára készült testnevelés és sport kerettanterv 11-12. évfolyamá-

nak tartalmából lehet választani, a rendelkezésre álló óraszámoknak megfelelően. (Ez nem érvényes a három 

órásra tervezett testnevelés és sport kerettantervre, amely már csak három évfolyamra [9–11.] készült.) 

„C” melléklet tartalmazza 
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Felmenő rendszerben 2016-2017-es tanévtől 

A közismereti képzés heti óraszámai 
 

A közismereti és szakmai órák aránya 

 

Területek 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Közismeret Kötött órák 15 óra 9 óra 6 óra 

Szabadon felhasználha-

tó órakeret 
3 óra 2 óra 3,5 óra 

Összesen 18 óra 11 óra 9,5 óra 

Szakmai 

elmélet és 

gyakorlat 

Kötött órák 14,5 óra 23 óra 23 óra 

Szabadon felhasználha-

tó órakeret 
2,5 óra 2 óra 2,5 óra 

Összesen 17 óra 25 óra 25,5 óra 

Heti összes óraszám 35 óra 36 óra 35 óra 

 

 

A közismereti órák eloszlása 

 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Magyar – Kommuni-

káció 
2 óra 1 óra – 

Idegen nyelv 2 óra 2 óra 2 óra 

Matematika 2 óra 1 óra – 

Társadalomismeret 2 óra 1 óra – 

Természetismeret 3 óra – – 

Testnevelés* 5 óra 5 óra 5 óra*** 

Osztályközösség-

építő Program 
1 óra 1 óra 1 óra 

Szabad órakeret** 1 óra 0 óra 1,5 óra 

Összesen:  18 óra 11 óra 9,5 óra 

 
* Az Nkt. értelmében az iskoláknak az adott osztályokban csak azokon a tanítási napokon kell megszervezni-

ük a mindennapos oktatást (legalább napi egy testnevelés óra keretében), amelyeken közismereti vagy 

szakmai elméleti oktatás is folyik. Ha ennek eredményeként a heti öt testnevelés óra nem teljesíthető, a 

fennmaradó órák a szabad órakeret részévé válnak, így annak felhasználásáról az intézmények dönthetnek. 

  

** Szabad órakeret felhasználásáról az iskola dönt, így például az informatika oktatását is beemelheti a helyi 

tantervébe (ehhez a kerettanterv külön informatika tantárgyi kerettantervet is ajánl.)  

 

*** A szakközépiskola 11. évfolyamán a szakgimnázium számára készült testnevelés és sport kerettanterv 11-

12. évfolyamának tartalmából lehet választani, a rendelkezésre álló óraszámoknak megfelelően. (Ez nem 

érvényes a három órásra tervezett testnevelés és sport kerettantervre, amely már csak három évfolyamra [9–

11.] készült.) 
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Kerettantervek a képzés érettségi vizsgára felkészítő (12-13.) 

évfolyamai számára 

Felmenő rendszerben 2016-2017-es tanévtől 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

12. 

Nappali ta-

gozat 

13. 

Nappali ta-

gozat 

12. 

Esti tagozat 

13. 

Esti tagozat 

Magyar nyelv és irodalom  6 6 3 3 

Idegen nyelv  6 6 3 3 

Matematika  6 6 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
4 5 3 3 

Természetismeret 2  1  

Informatika  2 2 1 1 

Testnevelés és sport  5 5 – – 

Osztályközösség-építő prog-

ram 
1 1   

Szabadon tervezhető órakeret 3 5 4 5 

Összesen (közműveltségi 

óraszámok) 
35 36 18 18 
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„A” melléklet 

 

Művészetek/rajz: 

11. évfolyam (heti 1 óra, éves 36 óra) 

 

tematikai egység tervezet óraszám 

Képzőművészeti stílusok, korszakok, jeles 

alkotók (elmélet és arra épülő gyakorlatok) 

10 óra 

Ábrázolási módok, technikák és formai meg-

oldások (pont, vonal, szín, árnyék, tónus, 

ritmusok alkalmazása) 

8 óra 

Az emberrel kapcsolatos érzelmek, hangula-

tok ábrázolása 

2 óra 

Színharmóniák, kontrasztok tudatos alkalma-

zása, kompozíciós kísérletek 

4 óra 

Tervezés (logó, naptár, képeslap, betű) 4 óra 

Természeti forma elemzése (formaelemzés, 

forma dekoratív átfogalmazása, mintasor 

tervezése) 

3 óra 

Képző- és fotóművészeti alkotások hatása – 

Látványok, műalkotások képi átírása 

5 óra 

12.évfolyam heti 1 óra (évi 32) 

tematikai egység tervezett óraszám 

Képzőművészeti stílusok, korszakok, jeles 

alkotók (elmélet és arra épülő gyakorlatok) 

10 óra 

Perspektivikus ábrázolás (egyiránypontos, 

kétiránypontos látszat, szerkesztő perspektí-

va) 

5 óra 

A szín-és levegőtávlat, a térbeliség kifejezése 

(szín és fény ereje a térbeliség és a plaszti-

kusság érzékeltetésében) 

4 óra 

Illusztráció (vers, regény részlet illusztrálása) 3 óra 

Tervezés (CD borító, plakát, ital címke) 6 óra 

Történések megjelenítése, mozgás kifejezés 

(konkrét és elvont formákkal, sorozatokkal, 

montázzsal). Gyors vázlatok az emberi moz-

gásról. 

4 óra 

 

Matematika 
Matematikát a kilencedik és tizenkettedik évfolyamon heti 4-4 órában oktatjuk, ez egy-egy 

óra növekedést jelent az ajánlotthoz képest. 

A matematika óraszámok megemelésének indoklása: 

Tanulóink jelentős lemaradással érkeznek iskolánk kilencedik évfolyamára. Ennek felmérése 

és pótlása történik kilencedik évfolyam megnövelt órakeretében. Az iskola szakképző jellege 

megkívánja, hogy a matematikai alapismeretekkel biztosan, készségszinten rendelkezzenek 

tanulóink, mert ezekre a kompetenciákra a szakmai elméleti oktatásban szükségük lesz annak 

ellenére, hogy a hagyományos szakmai számítások már a modul rendszerű képzésben nem 

található meg. A 12. évfolyamon már az érettségi feladatainak gyakorlása a feladat a plusz 

egy óra keretében. 
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9. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám:144 óra 

Heti óraszám: 4 óra 

Tematikai egység óraszám 

Ismerkedés, év eleji feladatok 1 

Kombinatorika, halmazok 10 

Algebra és számelmélet 29 

Függvények 21 

Háromszögek, négyszögek, sokszögek 19 

Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 31 

Egybevágósági transzformációk 20 

Statisztika 7 óra 

Év végi ismétlés 6 

 

10. ÉVFOLYAM 

Évi óraszám:108 óra 

Heti óraszám: 3 óra 

Tematikai egység Óraszám 

Év eleji feladatok 1 

Gondolkodási módszerek 5 

A gyökfogalom kiterjesztése 12 

A másodfokú egyenlet 19 

A körrel kapcsolatos ismeretek bővítése 8 

A hasonlósági transzformáció és alkalmazásai 17 

Hegyesszögek szögfüggvényeinek értelmezése 12 

Vektorok 8 

Szögfüggvények 14 

Valószínűség számítás 6 

Év végi ismétlés 6 

 

11. ÉVFOLYAM 
Évi óraszám: 108 óra 

Heti óraszám: 3 óra 

Tematikai egység Óraszám 

Év elejei feladatok 1 

Kombinatorika, gráfok 10 

Hatvány, gyök, logaritmus 2 

A trigonometria alkalmazásai 19 

Függvénye 11 

Koordinátageometria 26 

Valószínűségszámítás, statisztika 10 

Év végi ismétlés 6 

12. ÉVFOLYAM 
Évi óraszám: 128 óra 

Heti óraszám: 4 óra 

Tematikai egység Óraszám 

Év eleji feladatok 1 
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Logika, bizonyítási módszerek 5 

Számsorozatok  21 

Térgeometria 27 

Valószínűségszámítás és statisztika 10 

Rendszerező összefoglalás 48 

Érettségi feladatsorok 16 

 

Informatika 
Informatika oktatását a digitális írástudás elmélyítése érdekében szintén az ajánlottól eltérő 

óraszámban kívánjuk oktatni: 

9. évfolyam 
Évi óraszám: 72 óra 

Heti óraszám 2 óra 

Tematikai egység tervezet óraszám 

1. Az informatikai eszközök használata 3 óra 

2. A számítógép felépítése 5 óra 

3. Írott dokumentumok elektronikus létrehozása 30 óra 

4. Képszerkesztés 20 óra 

5. Bemutató készítés 14 óra 

10. évfolyam 
Évi óraszám: 72 óra 

Heti óraszám: 2 óra 

Tematikai egység tervezet óraszám 

1. Operációs rendszer és kiegészítőinek ismertetése 10 óra 

2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés táblázatkezelő-

vel 

30 óra 

3. Könyvtári informatika 4 óra 

4. Audio dokumentumok tárolása, szerkesztése 8 óra 

5. honlap készítés alapjai 20 óra 

11. évfolyam 
Évi óraszám: 72 óra 

Heti óraszám: 2 óra 

Tematikai egység tervezet óraszám 

1. Információkeresés, információközlési rendszerek 8 óra 

2. Számítógép perifériák megismerése 5 óra 

3. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés adatbázis keze-

lővel 

42 óra 

4. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 13 óra 

5. Könyvtári informatika 4 óra 

12. évfolyam 
Évi óraszám: 64 óra 

Heti óraszám: 2 óra 

Tematikai egység tervezet óraszám 

1 Információ és a társadalom  4 óra 

2. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 6 óra 

2. Írott dokumentumok készítésének átismétlése 6 óra 

3. Képszerkesztés átismétlése 6 óra 

4. Honlapszerkesztés átismétlése és az újdonságok megismerése 6 óra 

5. Táblázatkezelő használatának átismétlése 6 óra 

6. Adatbázis kezelő használatának átismétlése 6 óra 
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7. Az érettségihez szükséges elméleti ismeretek áttekintése 8 óra 

4. Érettségire felkészítő gyakorlati feladatsorok megoldása 16 óra 

 

Történelem 
Történelem, társadalom és állampolgári ismeretek tantárgyat a kilencedik és tízedik évfo-

lyamon a javasolt heti két-két óra helyet három-három órában tanítjuk. 

- Tanulóink a társadalmi szokásoknak megfelelő körből és szokásoknak megfelelően ke-

rülnek hozzánk az ebből fakadó hátrányokkal együtt. Ezek leküzdése ebben a tan-

tárgyban is ró feladatot a tananyag megválasztásában, az óra szervezésében is. Szük-

séges több időt fordítani szövegek közös feldolgozására, mert a szövegértés sajnálatos 

mértékben okoz nehézséget, ami hátráltatja az önálló ismeretszerzést, a tanulási fo-

lyamatokat. 

- A felsőbb évfolyamokon már az életkori sajátosságoknak megfelelően nagyobb hang-

súlyt kap a társadalom és állampolgári ismeretek oktatása, amit a téma jellegéből fa-

kadóan ki kell egészíteni etikai, erkölcsi kérdések megbeszélésével is. Ez az órakeret 

nyújt lehetőséget a választójog felé haladó fiatalok felkészítésére a felelős döntés 

meghozatala mellett a döntés meghozatalának szükségességének elfogadására, beépí-

tésére a személyiség, a tudatos állampolgár alapvető tulajdonságai közé.  

Helyi tanterv: 

évfolyam heti óraszám éves óraszám 

kilencedik 3 108 

tízedik 3 108 

tizenegyedik 3 108 

tizenkettedik 3 96 

 

A középiskolai történelemtanítás célja az általános történelmi műveltség fölépítése és elmélyí-

tése. Kiemelkedően jelentős szerepe van a személyiség fejlődésében, társadalmi lét tudatosu-

lásában. A nemzeti identitás, a demokrácia értékeinek megismerése csak a történelemi ismere-

tek és gondolkodás segítségével képzelhető el. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy 

a magyarság történelme több nemzetiség és etnikum együttműködésének az eredménye. Min-

dezek mellé a ma valóságának egyik legfontosabb kérdése párosul: a környezettudatosság, a 

fenntarthatóság, a környezet és a természet egyensúlyának biztosítása. A középiskolai történe-

lemtanítás a források önálló feldolgozásán alapuló, elemző jellegű, ami az összefüggések egy-

re önállóbb feltárását jelenti.  

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témakörei lehetőséget kínálnak a társada-

lom, az állam és a gazdaság működésének megismerésére. 

A tizenegyedik évfolyamtól már az érettségire való felkészülés zajlik. Az életkori sajátossá-

goknak megfelelően ekkor adatik lehetőség az aktív állampolgárrá és demokrácia eltökélt 

hívévé nevelésnek is. Rendkívül fontos, hogy a történelem árnyoldalait is megmutatva mélyít-

sük el a demokrácia értékeit; pl. be kell mutatni a XX. századi népirtások (pl. örmény népir-

tás, holokauszt, délszláv háború) körülményeit.  

A tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen továbbra is a források hasz-

nálata és értékelése szerepel. Az önálló adatgyűjtés mellett elvárt a megfelelő következtetések 

levonása is.  

A középiskola utolsó évfolyamán jelenik meg a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismere-

tek. Ez jelenti a tényleges gazdasági és politikai szerepvállalásra való felkészülést.  

A téma sajátossága, hogy szorosan kötődik az aktuális társadalmi kérdésekhez, a tapasztala-

tokhoz. Fontos ezt a tényt hangsúlyozni, mert a feldolgozás módszertanát alapvetően megha-

tározza. Óriási veszélyt rejt magában, hogy a tanuló a családján, környezetén keresztül szer-
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zett társadalmi tapasztalatai sok esetben ellentmondanak az iskolában tanultnak, hallottaknak: 

a hiteltelenné válás lehetőségére nagyon vigyázni kell 

9.évfolyam 
Évi óraszám: 108 óra 

Heti óraszám: 3 óra 

tematikai egység tervezet óraszám 

Az őskor és az ókori Kelet 14 óra 

Az ókori Hellász 16 óra 

Az ókori Róma 18 óra 

A középkor 30 óra 

A magyarság története 1490-ig 30 óra 

 

10. évfolyam 
Évi óraszám: 108 óra 

Heti óraszám: 3 óra 

tematikai egység tervezet óraszám 

A kora újkor 18 

Magyarország a kora újkorban 22 

Felvilágosodás, forradalmak, polgári átalaku-

lás 

25 

Az újjáépítés kora Magyarországon 14 

Polgári forradalom és önvédelmi háború Ma-

gyarországon 

29 

 

 

11. évfolyam 
Évi óraszám: 108 óra 

Heti óraszám: 3 óra 

tematikai egység tervezet óraszám 

A nemzetállamok és a birodalmi politika  16 óra 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus 

kora Magyarországon 

18 óra 

Az első világháború és következményei 18 óra 

Európa és a világ a két világháború között 20 óra 

Magyarország a két világháború között 18 óra 

A második világháború 18 óra 

 

12. évfolyam 
Évi óraszám: 108 óra 

Heti óraszám: 3 óra 

tematikai egység tervezet óraszám 

A kétpólusú világ 8 óra 

Magyarország 1945–1956 között 8 óra 

A szovjet tömb felbomlása 10 óra 

Kádár-korszak 7 óra 

A globalizálódó Európa 7 óra 

Rendszerváltozás Magyarországon 10 óra 

Társadalmi ismeretek 8 óra 

Állampolgári ismeretek 8 óra 

Pénzügyi és gazdasági kultúra, a munkaválla- 5 óra 
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lás 

A 9-12. évi tananyag tematikus áttekintése 25 

 

Földrajz  
A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társa-

dalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájé-

kozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának közép-

pontjában a földrajztudomány, valamint a társ-földtudományok (geológia, meteorológia, geo-

fizika, planetológia) által feltárt természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, 

jelenségek, azok kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak, lo-

kális, regionális és globális szinten egyaránt különös tekintettel a fenntarthatóságra.  

Célok és feladatok 

A Földünk-környezetünk műveltségi terület a napjainkban lejátszódó társadalmi-gazdasági és 

környezeti folyamatok vizsgálatát is a középpontba állítja. A komplex, természeti és társa-

dalmi-gazdasági jelenségeket, folyamatokat egyaránt bemutató tananyag feldolgozásának 

célja a tanulók szemléletének formálása, a földrajzi gondolkodás képességének megalapozása 

és fejlesztése.  

A középiskolai földrajzoktatás megismerteti a tanulókkal a Föld egyes gömbhéjaiban le-

játszódó jellemző természeti folyamatokat, jelenségeket. Bemutatja Földünk társadalmi-

gazdasági és környezeti sajátosságait, kiemelve az általános és a regionális, illetve lokális 

jellemzőket, hangsúlyozva azokat a jelenséget és folyamatokat, amelyek ismerete hozzájárul a 

mindennapi életben való boldoguláshoz.  

A földrajztanítás kiemelten fontos feladata, hogy fejlessze a tanulók környezeti érzékenysé-

gét. Megértesse velük a helyi, a regionális és a globális környezeti problémák felismerésének, 

mérséklésének és megakadályozásának fontosságát és lehetőségeit. Tudatosulnia kell a tanu-

lókban, hogy az emberiség jövőjét meghatározó társadalmi-környezeti kihívások döntően 

földrajzi problémákból indulnak ki, ezek megelőzésében, illetve mérséklésében meghatározó 

szerepe van az egyén környezettudatos magatartásának.  

Hozzájárul ahhoz, hogy az iskolából kilépő diákok eligazodjanak a globalizálódó világ társa-

dalmi-gazdasági és környezeti folyamataiban, képesek legyenek felelős döntéshozatalra az 

állampolgári szerepek gyakorlása során. A Földünk-környezetünk műveltségi terület tartalma-

inak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, helyi, regionális 

és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes, de állan-

dóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, és ez megkö-

veteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. 

9. évfolyam 
Évi óraszám: 72 óra 

Heti óraszám: 2 óra 

tematikai egység tervezet óraszám 

A Föld kozmikus környezete 6 óra 

A földi tér ábrázolása 6 óra 

A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és fo-

lyamatai 

14 óra 

A légkör földrajza 12 óra 

A vízburok földrajza 12 óra 

A földrajzi övezetesség 14 óra 

Társadalmi folyamatok a 21. század elején 8 óra 

10. évfolyam 
Évi óraszám: 72 óra 

Heti óraszám: 2 óra 
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tematikai egység tervezet óraszám 

A világgazdaság jellemző folyamatai 12 óra 

Magyarország–helyünk Európában, Kárpát-

medencében 

16 óra 

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális 

különbségei Európában 

16 óra 

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, orszá-

gok társadalmi-gazdasági jellemzői 

16 óra 

Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdő-

jelei 

12 óra 

Kémia 

Kémia óraszámának eggyel való megnövelését az iskola szakképző jellege indokolja. A szak-

képzésben általunk kínált mindegyik szakma szakmai elméleti képzési programja tartalmazza 

az anyagismeret. 

A szakmai képzés megköveteli a fémekkel és műanyagokkal kapcsolatos, átlagosnál elmé-

lyültebb tudást, az anyagismeret, az előállítási és felhasználási módszerek és technológiák 

szokásosnál alaposabb tárgyalását, speciális metallurgiai, krisztallográfiai és a heterogén 

rendszerek viselkedésével foglalkozó ismeretek bevezetését. A kémiai számítások alapos fel-

dolgozása közvetlenül készíti elő a szakmai számításokat, olyan mennyiségi összefüggések 

felismerését és begyakorlását teszik lehetővé, melyek a szakmai ismeretek egész sorát alapoz-

zák meg. Iskolánkban a fenti érvek miatt a szakközépiskolai osztályok számára különösen 

kívánatos az emelt óraszámú kémiaoktatás. 

A szakács és cukrász képzésben az ételismeret kíván magasabb kémiai ismeretet. 

 

9. évfolyam 
Évi óraszám: 72 óra 
Heti óraszám:2 óra 

tematikai egység tervezett óraszám 

Év eleji ismétlés 3 

Atomszerkezeti ismeretek 12 

Kémiai kötések, anyagi halmazok 21 

Kémiai reakciók 21 

Elektrokémiai alapismeretek 14 

Év végi ismétlés 3 

 

10. évfolyam 
Évi óraszám: 36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

tematikai egység tervezett óraszám 
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Bevezetés a szerves kémiába 2 

Szénhidrogének 8 

Egy funkciós csoportot tartalmazó szénve-

gyületek 

15 

Legfontosabb természetes szénvegyületek 6 

Műanyagok 3 

Év végi ismétlés 2 

 

11. évfolyam 
Évi óraszám: 36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

tematikai egység tervezett óraszám 

Anyagszerkezeti ismeretek 6 

Kémiai átalakulások 5 

Nemfémes elemek és vegyületeik 11 

Fémek és vegyületeik 12 

Év végi ismétlés 2 
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„B” melléklet 

 

Angol 
11. osztály 

Évi óraszám: 180 óra 

Heti óraszám: 5 óra  

Tematikai egység Óraszám 

It’s great to be here! 

4 Who’s Em? 

Bemutatkozás, köszöntések, életkor 6 

What, How, how old, Who?  

6 my, your, his, her, its 

Országok, nemzetiségek, égtájak 

8 Főnevek többesszáma 

Can you spell that, please? 

8 Számok 20-100 

I’ve got two sisters. 

8 Családtagok, családi viszonyok, emberek külseje 

I really like him 

10 

Tetszés, nemtetszés kifejezése 

Egyszerű jelen idő 

Engedélykérés; az óra; vásárlás; pénz 10 

Segédigék do, can 

10 

Kérdőszavak 

Étel és ital nevek 

Mindennapos tevékenységek 

14 

Sport és szabadidő 

Hónapok 

Évszakok 

Sorszámnevek 

Dátumok 

Otthonunk leírása 

10 Folyamatos jelen idő 

Ruházat 

10 

Színek 

going to tervek és szándékok kifejezésére 

múlt idő 

12 Ajánlatok elfogadása és visszautasítása 

Szabályos igék múlt ideje 

10 Egyszerű múlt idő, kérdezés Did...? 

Természeti környezetünkkel kapcsolatos kifejezések 

10 

rendhagyó igék múlt ideje 

Rövid melléknevek közép- és felsőfoka 
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Időjárás 

8 Melléknevek közép- és felsőfoka 

Összefoglalás, gyakorlás, témazárók 36 

    

Összesen 180 

12. osztály 

Évi óraszám: 160 óra 

Heti óraszám: 5 óra  

Hivatások, foglalkozások. 

10 

Szóképzés -er, -r -or képzőkkel 

Egyszerű jelen idő és folyamatos jelen idő 

Szabályos és rendhagyó igék egyszerű múltideje 

A természeti környezet 

8 Egyszerű és folyamatos jelen idő, múlt idő, célhatározói mellékmondatok 

How long have you been here? 

8 

Fosztóképzős melléknevek 

Egyszerű befejezett jelen idő + for, since   

Melléknevek fokozása 

Folyamatos és egyszerű múlt idő,  

10 

while, as, when kötőszavak,  

Mozgást kifejező elöljárószók 

Beszélgetés a múltról, útbaigazítás 

Ruházat és ruházati kiegészítők 

8 

A humor világa 

Visszakérdezés 

Az egyszerű múlt idő és az egyszerű befejezett jelen idő összehasonlítása 

Beszélgetés kötelezettségekről, tanácsadás, kérések és indoklásuk 

10 

Ennivalóval és főzéssel kapcsolatos igék 

Érzelmekkel kapcsolatos főnevek és melléknevek 

Segítség kérése és felajánlása 

8 Folyamatos befejezett jelen idő 

Folyamatok leírása 

10 

Kérés, panasz, bocsánatkérés 

Testrészek 

A get ige különböző használati módjai 

will/won’t, might használata előrejelzésekre 

Szenvedő szerkezet, jelen és múlt idő 

Beszélgetés elképzelt helyzetekről 

10 

will, won’t, might  

If/unless 

Feltételes mód jövő idő 

Szenvedő szerkezet, jelen és múlt idő 
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Személyiségjegyek 

Beszélgetés olyan múltbeli eseményekről, amelyek más múltbeli eseményeket előztek 

meg. 

8 

Öröm kifejezése, köszönetnyilvánítás 

Függőbeszéd, kérések és utasítások 

Egyszerű befejezett múlt idő 

Hivatalos levél 

10 

Szóképzés különböző szófajokból 

used to,  

so és such a/an + melléknév + főnév felkiáltásokban 

so és such  eredményhatározói kifejezésekben 

Mások mondandójának tolmácsolása 

8 

Telefonhasználat 

Függőbeszéd, kijelentőmód 

Szóképzés a -ment, -ion, -er, -ance képzőkkel 

Mások kérdéseinek tolmácsolása 

8 

Engedélykérés 

Gyenge és erős főnevek 

Körülbelüli mennyiségek kifejezése 

Függőbeszéd, kérdés 

Szenvedő szerkezet, múlt idő 

ige + főnévi igenév 

8 

ige + .........ing 

Mennyiséget jelző kifejezések 

Függőbeszéd, kérdés  

too, enough 

Összefoglalás, gyakorlás, témazárók 36 

    

 
Irodalom 

11. évfolyam 
Évi óraszám: 216 óra 

Heti óraszám: 6 óra 

Tematikai egység 

 

Óraszám 

Világirodalom – görög mitológia, antik gö-

rög epika és líra 

8 

Színház- és drámatörténet – az antik színház 

és dráma  

6 

Világirodalom – antik római irodalom 

 

3 

Világirodalom – Biblia 

 

8 

Világirodalom – az európai irodalom a 4 – 

15. században (középkor) 

4 
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Világirodalom – európai irodalom a 14 – 16. 

században (reneszánsz) 

5 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos 

tevékenységgel 

1 

Középkori nyelvemlékek 

 

3 

Janus Pannonius portréja 

 

6 

Balassi Bálint portréja 

 

8 

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, 

klasszicizmus 16-17. sz. 

2 

Színház- és drámatörténet – az angol színház 

a 16 – 17. században, Shakespeare 

6 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszi-

cista színház 

6 

Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszede-

lem 

 

6 

Világirodalom – az európai irodalom a 18. 

században 

5 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: 

Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

18 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. 

század első felében (romantika, romantika és 

realizmus) 

9 

Színház- és drámatörténet – Katona József: 

Bánk bán 

5 

Magyar irodalom a 19. század első felében – 

portrék: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

16 

Életmű: Petőfi Sándor 

 

12 

Látásmód – Jókai Mór 

 

7 

Összes: 72 

 

12. osztály 
Évi óraszám: 192 óra 

Heti óraszám: 6 óra 

Tartalom 

 

Óraszám 

Életmű: Arany János 

 

8 

Színház- és drámatörténet – Madách Imre: 

Az ember tragédiája 

5 

Világirodalom – az európai epika és líra a 

romantika után (19. század második fele) 

6 

Színház- és drámatörténet – az európai dráma 

és színház a 19. sz. második felében 

3 

Magyar irodalom a 19. sz. második felében – 5 
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portré: Mikszáth Kálmán  

Magyar irodalom – A Nyugat első nemzedé-

ke 

4 

Életmű – Ady Endre 

 

8 

Portré – Móricz Zsigmond 

 

4 

Világirodalom – avantgárd irányzatok, a ma-

gyar avantgárd 

2 

Életmű – Kosztolányi Dezső 

 

7 

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 

 

4 

Életmű – Babits Mihály 

 

8 

Életmű: József Attila 

 

10 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 

20.században és a kortárs irodalomban 

5 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és 

kortárs drámairodalom néhány törekvése 

3 

Portré – Radnóti Miklós 

 

6 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pi-

linszky János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

13 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, 

Örkény István, Nagy László 

10 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájé-

kozódás – Portrék, látásmódok a 20. századi 

magyar irodalomból 

5 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból 

  

6 

Regionális kultúra 

 

2 

Az irodalom határterületei 

 

4 

Összes: 64 

 

Magyar nyelv 
A magyar nyelvi tanulmányok, a nyelvvel és a nyelv megismerésével kapcsolatos te-

vékenységek célja a tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, befogadói érzékenysé-

gének, fogalomértésének és fogalomhasználatának bővítése, fejlesztése. Kiemelt cél továbbá 

az anyanyelvű írásbeliség normáinak alkalmazása, olvasható írás, biztos, problémaérzékeny 

helyesírás. 

A kulturált nyelvi magatartás kialakítása feltételezi az önkifejezéshez és a társas-

társadalmi párbeszédhez szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztését. Átfogó cél a be-

szédpartnerekhez alkalmazkodó, a beszédhelyzetnek megfelelő nyelvi magatartás kialakítása. 
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Elvárt feladat a mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvi, 

nyelvtani ismeret továbbépítése, fejlesztés. Cél az önálló kézikönyvhasználat mellett a biztos 

helyesírású szövegek megírása. 
11. osztály 

Évi óraszám: 72 óra 

Heti óraszám: 2 óra 

Tartalom Óraszám 

Kommunikáció, tömegkommunikáció 7 

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellem-

zői 

16 

Szövegértés, szövegalkotás 10 

Helyesírási ismeretek 10 

A szöveg 16 

Stilisztikai alapismeretek 8 

Jelentéstan 5 

Összes: 72 

 
A magyar nyelvi képzés célja a szövegelemzési jártasság fokozatos bővítése a tanult 

szövegtani, jelentéstani, stilisztikai, retorikai ismeretekkel. 

A nyelvi tudatosság fejlesztésének része a helyesírási ismeretek kibővítése. A tanulási 

képesség továbbfejlesztése, az önálló adatgyűjtés módszereinek kiegészítése a könyvtári kata-

lógusok, bibliográfiák használata mellett a számítógépes adatbázisokkal, az internet kínálta 

lehetőségekkel. 

A nyelvi magatartás és az általános nyelvi kultúra részeként cél a retorikai tudás növelé-

se. Ezt a tudását megfelelően képes használni a tanulásban és a társadalmi nyilvánosságban. 

Elvárt a kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ 

nyelvei között, továbbá a legfontosabb nyelvemlékeink megismerése. 

A nyelvi tanulmányok eredményeképpen a tanuló képes hosszabb fölkészülést igénylő 

szóbeli és írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő anyag-

gyűjtésre és válogatásra többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék készíté-

sére. 

12. osztály 
Évi óraszám: 64 óra 

Heti óraszám: 2 óra 

Tartalom Óraszám 

Kommunikáció 4 

Retorika 12 

Általános nyelvészeti ismeretek 5 

Pragmatikai ismeretek 7 

Szövegalkotás 8 

Nyelv és társadalom 9 

Nyelvtörténet 9 

Ismeretek a nyelvről 10 

Összes: 64 

 

Történelem 
A történelemtanítás elemző, az oksági viszonyokat kutató jellegű munka, mely a tanulók fo-

kozott tevékenykedtetése révén érhető el. Kiemelt szerepe van a problémaközpontú történe-

lemtanításnak, amely adott esetben teljesen eltérő nézőpontok ütköztetését is szükségessé te-
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szi. A kitűzött célokat csupán a hatékony és önálló tanulás készség szintre emelésével lehet 

elérni.  

A tantárgy kiválóan alkalmas az önálló ismeretszerzés és -feldolgozás képességének kialakí-

tására, amit elengedhetetlenné tesz a sajátos képzési forma. Nélkülözhetetlen a könyvtárak-

ban, (kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), valamint az elekt-

ronikus adatbázisokban való tájékozódás készségének kialakítása és fejlesztése. A diákoknak 

el kell jutni a szaknyelv pontos használatával a következtetés és érvelés alkalmazásáig, fel-

használva a szaknyelvet. Fontos feladat a képi információhordozók gyűjtése, válogatása, ké-

szítése, azok értelmezése, beleértve a grafikonokat, táblázatokat is. 

11. osztály 
Évi óraszám: 108 óra 

Heti óraszám: 3 óra 

Tematikai egység 
Óraszám 

Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 17 

Reformkor Magyarországon 10 

Nemzetállamok  8 

A dualizmus 8 

Az első vh. 6 

A két vh. közötti Európa 10 

Magyarország a két vh. között 9 

A második vh. 7 

A kétpólusú világ 5 

Magyarország szovjetizálása 11 

  A pártállam  

  1956  

  Kádár-rendszer  

A keleti tömb felbomlása 4 

A globalizálódó Európa 1 

 

Az évfolyam történelemtanítása részben már az érettségire való felkészülés/felkészítés jegyé-

ben telik el.  

A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompetencia játszik szerepet a demok-

rácia iránti végső elköteleződésben, valamint nemzeti értékeinken túl a közös európai gondo-

lat melletti egyértelmű állásfoglalásban is. A tanulói kompetencia fejlesztésének területei kö-

zül első helyen a 11–12. évfolyamokon is a források használata és értékelése említhető. A 

forrásokból történő önálló adatgyűjtés mellett elvárt a történelmi háttér ismeretében következ-

tetések levonása is. Mindehhez nemcsak a szakszókincs alapos ismerete szükséges, hanem az 

egyes történelmi fogalmak meghatározása is, annak tudatában, hogy azok a különböző törté-

nelmi korokban változó jelentésűek lehetnek. A történelemtanítás fontos eleme a középiskolai 

oktatás záró szakaszában is a tanulók történelmi időben és térben való tájékozódó-

képességének fejlesztése. Ez a kronológiai és topográfiai adatok megismerésén és megtanulá-

sán túl azok egységben látását, az események sorrendjének (diakrónia) és az egy időben zajló 

történéseknek (szinkrónia) a felismerését is célozza. Ezen a szinten már elvárt egyszerű kro-

nológiai táblázatok önálló készítése, valamint kronológiai munkák használata is. Fontos a 

történelmi tér változásainak felismerése, a történelmi és földrajzi térképek összekapcsolása, 

valamint az ökológiai szemlélet kialakítása a történelmi jelenségek értelmezésében.  
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A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – mint közvetlen szocializációs hatású té-

maköröket átfogó tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a NAT-ban megfogalma-

zott valamennyi általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból adódik, hogy a jelen-

ben való eligazodásra igyekszik felkészíteni a tanulókat. Olyan tartalmakat visz be az oktatás-

ba, amelyek a hétköznapokban közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. Olyan kés-

zségek fejlesztését célozza, amelyek – miként az összes kulcskompetencia –, széles körben 

hasznosíthatók az iskolán kívüli életben. A témakörök feldolgozása közvetlen módon járul 

hozzá a szociális és állampolgári, valamint a kezdeményezőkészség és vállalkozási kompe-

tencia fejlesztéséhez. Mindez az általános célok közül jelentős mértékben segíti az állampol-

gárságra és demokráciára nevelést, a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség gon-

dolatának elmélyülését a fiatalokban, a gazdasági és a pénzügyi nevelést, valamint kisebb 

mértékben a pályaorientációt is.  

A társadalmi, állampolgári és gazdasági témakörök feldolgozása fontos szerepet játszik az 

önálló és kritikai gondolkodás fejlesztésében, valamint a médiahasználat tudatosságának ki-

alakításában, ami középiskolában a következő tevékenységi típusokra épülhet: írott és audio-

vizuális szövegek önálló gyűjtése, szóban vagy írásban történő feldolgozása, valamint tudatos 

és kritikus kezelése, a tanult ismeretek problémaközpontú elrendezése, a többféleképpen ér-

telmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárása, különféle értékrendek összehasonlítása, 

saját értékek és vélemények tisztázása.  

A középiskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek 

témakörei a történelem tantárgy keretében szintetizálják a diákok társadalomtudományi isme-

reteit. Mivel végzős diákokról van szó, fontos, hogy az iskola közvetlen módon is előkészítse 

őket a tényleges gazdasági és politikai szerepvállalásra: az állampolgári jogok és kötelességek 

felelősségteljes gyakorlására, a munkavállalói, illetve a vállalkozói szerepre, valamint az or-

szággyűlési és helyhatósági választásokon való részvételre.  

E témakörök szemlélete szorosan kötődik az aktuális társadalmi gyakorlathoz, illetve a diákok 

társadalmi tapasztalataihoz. Legfontosabb módszertani sajátossága az induktivitás, amely a 

tanulási folyamat gyakorlat közeli jellegében gyökerezik. Ez azért fontos, mert a diákok tár-

sadalmi tapasztalatai sok esetben ellentmondanak az iskolában tanult eszményeknek, elvek-

nek és fogalmi általánosításoknak. Így mind a tanár, mind a tananyag könnyen hiteltelenné 

válhat. Az ismeretek puszta átadása mellett ezért mindenképp szükség van olyan, személyes 

élményekre építő, készségfejlesztő módszerekre, amelyek megalapozzák, illetve erősítik a 

diákok szociális, erkölcsi és jogi érzékét. A tananyag tehát nem egyszerűen ismereteket köz-

vetít, hanem viselkedési mintákat, szemléletet is, egyfajta problémamegoldó „társadalmi gya-

korlótérnek” tekintve a tanórákat, ahol szimulációs helyzetekben erősödhet a diákok döntési 

és problémamegoldó képessége, empátiája, toleranciája és 

12. osztály 
Évi óraszám: 96 óra 

Heti óraszám: 3 óra 

Tematikai egység Óraszám 

Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 17 

Reformkor Magyarországon 10 

Nemzetállamok  8 

A dualizmus 8 

Az első vh. 6 

A két vh. Közötti Európa 10 

Magyarország a két vh. Között 9 

A második vh. 7 

A két pólusú világ 5 
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Magyarország szovjetizálása 11 

  A pártállam   

  1956   

  Kádár-rendszer   

A keleti tömb fölbomlása 4 

A globalizálódó Európa 1 

 

Művészetek/rajz 

11. osztály 

Évi óraszám: 36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

tematikai egység tervezet óraszám 

Képzőművészeti stílusok, korszakok, jeles 

alkotók (elmélet és arra épülő gyakorlatok) 

10 

Ábrázolási módok, technikák és formai meg-

oldások (pont, vonal, szín, árnyék, tónus, 

ritmusok alkalmazása) 

8 

Az emberrel kapcsolatos érzelmek, hangula-

tok ábrázolása 

2 

Színharmóniák, kontrasztok tudatos alkalma-

zása, kompozíciós kísérletek 

4 

Tervezés (logó, naptár, képeslap, betű) 4 

Természeti forma elemzése (formaelemzés, 

forma dekoratív átfogalmazása, mintasor 

tervezése) 

3 

Képző- és fotóművészeti alkotások hatása – 

Látványok, műalkotások képi átírása 

5 

 

12. osztály 

Évi óraszám: 32 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

tematikai egység tervezett óraszám 

Képzőművészeti stílusok, korszakok, jeles 

alkotók (elmélet és arra épülő gyakorlatok) 

10 

Perspektivikus ábrázolás (egyiránypontos, 

kétiránypontos látszat, szerkesztő perspektí-

va) 

5 

A szín-és levegőtávlat, a térbeliség kifejezése 

(szín és fény ereje a térbeliség és a plaszti-

kusság érzékeltetésében) 

4 

Illusztráció (vers, regény részlet illusztrálása) 3 

Tervezés (CD borító, plakát, ital címke) 6 

Történések megjelenítése, mozgás kifejezés 

(konkrét és elvont formákkal, sorozatokkal, 

montázzsal). Gyors vázlatok az emberi moz-

4 
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gásról. 

 

Földrajz 
A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társa-

dalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájé-

kozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának közép-

pontjában a földrajztudomány, valamint a társ-földtudományok (geológia, meteorológia, geo-

fizika, planetológia) által feltárt természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, 

jelenségek, azok kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak, lo-

kális, regionális és globális szinten egyaránt különös tekintettel a fenntarthatóságra.  

Célok és feladatok 

A Földünk-környezetünk műveltségi terület a napjainkban lejátszódó társadalmi-gazdasági és 

környezeti folyamatok vizsgálatát is a középpontba állítja. A komplex, természeti és társa-

dalmi-gazdasági jelenségeket, folyamatokat egyaránt bemutató tananyag feldolgozásának 

célja a tanulók szemléletének formálása, a földrajzi gondolkodás képességének megalapozása 

és fejlesztése.  

A középiskolai földrajzoktatás megismerteti a tanulókkal a Föld egyes gömbhéjaiban le-

játszódó jellemző természeti folyamatokat, jelenségeket. Bemutatja Földünk társadalmi-

gazdasági és környezeti sajátosságait, kiemelve az általános és a regionális, illetve lokális 

jellemzőket, hangsúlyozva azokat a jelenséget és folyamatokat, amelyek ismerete hozzájárul a 

mindennapi életben való boldoguláshoz.  

A földrajztanítás kiemelten fontos feladata, hogy fejlessze a tanulók környezeti érzékenysé-

gét. Megértesse velük a helyi, a regionális és a globális környezeti problémák felismerésének, 

mérséklésének és megakadályozásának fontosságát és lehetőségeit. Tudatosulnia kell a tanu-

lókban, hogy az emberiség jövőjét meghatározó társadalmi-környezeti kihívások döntően 

földrajzi problémákból indulnak ki, ezek megelőzésében, illetve mérséklésében meghatározó 

szerepe van az egyén környezettudatos magatartásának.  

Hozzájárul ahhoz, hogy az iskolából kilépő diákok eligazodjanak a globalizálódó világ társa-

dalmi-gazdasági és környezeti folyamataiban, képesek legyenek felelős döntéshozatalra az 

állampolgári szerepek gyakorlása során. A Földünk-környezetünk műveltségi terület tartalma-

inak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, helyi, regionális 

és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes, de állan-

dóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, és ez megkö-

veteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. 

 

11. osztály 
Évi óraszám: 72 óra 

Heti óraszám: 2 óra 

tematikai egység tervezet óraszám 

A Föld kozmikus környezete 6 óra 

A földi tér ábrázolása 6 óra 

A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és fo-

lyamatai 

14 óra 

A légkör földrajza 12 óra 

A vízburok földrajza 12 óra 

A földrajzi övezetesség 14 óra 

Társadalmi folyamatok a 21. század elején 9 óra 

Tízedik évfolyam 

12. osztály 
Évi óraszám: 64 óra 
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Heti óraszám: 2 óra 

tematikai egység tervezet óraszám 

A világgazdaság jellemző folyamatai 12 óra 

Magyarország–helyünk Európában, Kárpát-

medencében 

16 óra 

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális 

különbségei Európában 

16 óra 

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, orszá-

gok társadalmi-gazdasági jellemzői 

16 óra 

Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdő-

jelei 

12 óra 

 

Biológia 
A szakközépiskolai biológia tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. 

A középiskolai tanulmányok első évének témakörei a rendszertan, az ökológia és az etológia.  

A növény- és állatrendszertan tanulmányozása során fejlődik a tanulók rendszergondolkodása, 

amely a saját tanulási stratégia kialakítását is támogatja. Az élővilág sokféleségének és szép-

ségének meglátása, az e sokféleségben való eligazodás képessége segíti a természet, és annak 

evolúciós szempontból különös értéket jelentő sokféleségének megőrzése iránti felelősségér-

zet alakulását. A nagy élőlénycsoportok egészségügyi és gazdasági jelentőségének, az ökoló-

giai rendszerek megóvásának és fenntartásuk gyakorlati teendőinek megismerése nemcsak a 

természettudományos kompetenciát, hanem a környezettudatos gondolkodáson alapuló felelős 

állampolgári magatartás alakulását is fejleszti. A természettudományos vizsgálódási módsze-

rek és modellek megismerése – és egy részüknek a kipróbálása – fontos a tudományos meg-

ismerés módszereinek és korlátainak, a változás elfogadásának megértése szempontjából. A 

magyar tudósok munkásságának, valamint a Kárpát-medence élővilágának, természeti értéke-

inek és az azokkal való gazdálkodás módjainak megismerése a nemzeti öntudat erősítéséhez 

is hozzájárul. Az adatok, információk internetes keresése, a könyvtári gyűjtő- és kutatómunka 

a digitális kompetencia gyakorlati alkalmazását erősíti, és az önálló tanulás képességét is fej-

leszti.  

11. osztály 
Évi óraszám:  36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

tematikai egység tervezett óraszám 

Láthatatlan élővilág – Mikrobák 4 óra 

A Zöld Birodalom - A növények világa 8 óra 

Akik benépesítik a Földet. Az állatok világa 10 óra 

Kapcsolatok az élők és élettelen között 

Élőlények és környezetük 

6 óra 

Érthetjük őket? Az állatok viselkedése 4 óra 

Másfélmillió lépés Magyarországon 

A Kárpát-medence élővilága 

4 óra 
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12. osztály 
Évi óraszám: 32 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

Ebben a tanulási szakaszban kiemelt cél az emberi szervezet felépítésének és működésének, 

az ember testi és lelki egészségének, a természeti környezetbe való beilleszkedésének vizsgá-

lata. A témakörök közműveltségi elemei között megtalálhatók azok a kulcsfogalmak, amelyek 

biztosítják a tudás rendszerszerű építését, kapcsolódásokkal szolgálnak a mindennapi életben 

való alkalmazás felé. A tanulás során az elméleti háttér ismerete párosul a természettudomá-

nyos gondolkodás módszereivel és a vizsgálódáshoz szükséges gyakorlati készségekkel, épít-

kezve a tanulók előzetes tapasztalataira és tudására. Megjelennek a biológiai szerveződés 

egymásba épülő szintjei, a különféle élő rendszerek és a közöttük lévő összefüggések. Meg-

ismerésük során a tanulók követik az anyag, az energia és az információ szempontjait, megfi-

gyelhetik az állandóság és változás jelenségeit. Az ember minél mélyebb megismerése érde-

kében nem csak a testi felépítést, hanem a lelki alkatot, az önismerettel és a társas magatartás-

sal összefüggő problémákat is vizsgálják. Az élettelen és az élő természet kapcsolatába, az 

életközösségek bioszféra szintjéig követhető felépülésébe és működésébe való bepillantás 

formálja az egyéni életvitelt, és kialakítja a fenntarthatóságot szolgáló közösségi cselekvésben 

való aktív részvétel képességét. 

12. évfolyam 

tematikai egység tervezett óraszám 

Szemben önmagaddal – Az emberi test 2 óra 

Erő és ügyesség – Mozgás 2 óra 

Ételek és életek – A táplálkozás 3 óra 

Jó a levegő? – A légzés 2 óra 

Szívből szívbe – nedvkeringés 4 óra 

A vérünkben van? – Hormonális szabályozás 4 óra 

Harcolj vagy fuss! - Az idegrendszer 5 óra 

Új kezdetek - Szaporodás, szexualitás 3 óra 

Megfejthető üzenetek - Molekuláris genetika 3 óra 

Kibontakozás - a biológiai evolúció 2 óra 

Jövőnk a tét – Gazdálkodás és fenntartható-

ság 

2 óra 

 

Informatika 
11. osztály 

Évi óraszám: 72 óra 

Heti óraszám: 2 óra 

tematikai egység tervezett 

óraszám 

1. Az informatikai eszközök használata 1 óra 

2. A számítógép felépítése 3 óra 

3. Írott dokumentumok elektronikus létrehozása 15 óra 

4. Képszerkesztés 10 óra 

5. Bemutató készítés 5 óra 

6. Operációs rendszer és kiegészítőinek ismertetése 5 óra 

7. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés táblázatkezelővel 20 óra 

8. Könyvtári informatika 3 óra 

9. honlap készítés alapjai 10 óra 
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12. osztály 
Évi óraszám: 64 óra 

Heti óraszám: 2 óra 

tematikai egység tervezett 

óraszám 

1. Információkeresés, információközlési rendszerek 2 óra 

2. Számítógép perifériák megismerése 2 óra 

3. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés adatbázis kezelővel 20 óra 

4. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 4 óra 

5. Könyvtári informatika 3 óra 

6 Információ és a társadalom  3 óra 

7. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 2 óra 

8. Írott dokumentumok készítésének átismétlése 3 óra 

9. Képszerkesztés átismétlése 1 óra 

10. Honlapszerkesztés átismétlése és az újdonságok megismerése 3 óra 

11. Táblázatkezelő használatának átismétlése 4 óra 

12. Adatbázis kezelő használatának átismétlése 4 óra 

13. Az érettségihez szükséges elméleti ismeretek áttekintése 3 óra 

14. Érettségire felkészítő gyakorlati feladatsorok megoldása 10 óra 

 

Matematika 
 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudás-

rendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A 

matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a szemé-

lyiséget, fejleszti az önálló rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. 

A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljese-

dését. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind in-

kább ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illesz-

kedő modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matemati-

kai logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, 

algebrai, geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sok-

oldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvé-

nyességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek fejlesztése. 

Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód 

megismerése, elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. 

mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, transzformációk) 

automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a ter-

mészet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a 

megfogalmazott összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a mate-

matika hasznosságát, belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a ta-

nulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika bel-

ső struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a 

tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések 

felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a 

kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő önbiza-

lommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle 



 

1. 70 

 

megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komp-

lex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, 

rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére. 

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja fel-

tárni a matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése 

és a matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indo-

kol – az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, 

a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a las-

sabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását. 

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók 

hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein.  

A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudo-

mányok, az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma 

ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és 

kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy 

alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és 

tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésé-

nek megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közleményei-

ben való reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek 

értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos 

használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. 

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a 

tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pon-

tos, kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól 

eltérő szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanu-

lók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, 

tanulás folyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek 

fejlesztése, az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom 

által. A matematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök (zseb-

számológép, számítógép, grafikus kalkulátor), Internet, oktatóprogramok stb. célszerű fel-

használását, ezzel hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldá-

sok megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség fejlesztésének, a 

reális önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell fordítani a 

kommunikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt gondolatainak 

meghallgatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló vitakészség 

fejlesztésére. A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, szöve-

gekből a lényeg kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelent-

het a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak 

kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő 

szinten, rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma 

legjobb megoldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimumproblémáknak, 

amelyek gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető 

eredmény, bevétel maximumát keressük. Fokozatosan vezessük be matematikafeladatainkban 

a pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, - növekedés, 

törlesztés, futamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matemati-

kából valóban hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a mindenna-

pi élet szerves része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát mutassunk arra, hogy mi-

lyen területeken tud segíteni a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen matema-
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tikai ismereteket alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak ki-

sebb részben használó szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, 

biztosítási szakember, ill. pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók 

pályaválasztását.  

A matematika oktatása elképzelhetetlen állítások, tételek bizonyítása nélkül. Hogy a 

tananyagban szereplő tételek beláttatása során milyen elfogadott igazságokból indulunk ki, s 

mennyire részletezünk egy bizonyítást, nagymértékben függ az állítás súlyától, a csoport be-

fogadó képességétől, a rendelkezésre álló időtől stb. Ami fontos, az a bizonyítás iránti igény 

felkeltése, a logikai levezetés szükségességének megértetése. Ennek mikéntjét a helyi tanterv-

re támaszkodva mindig a szaktanárnak kell eldöntenie, ezért a tantervben a tételek megneve-

zése mellett nem szerepel utalás a bizonyításra. A fejlesztési cél elérése szempontjából  - egy 

adott tanulói közösség számára - nem feltétlenül a tantervben szereplő (nevesített) tételek a 

legalkalmasabbak bizonyítás bemutatására, gyakorlására.  

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nem csak az egyéni igények fi-

gyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód 

megválasztását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szük-

séges. Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, 

hogy a tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet kap-

jon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást igény-

lő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbtanulni szándékozók számára 

érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, másoknak a középiskolai 

matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem, az iskolai 

könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az esélyegyenlőség 

megvalósulását. 

11. osztály 
Évi óraszám: 180 óra 

Heti óraszám: 5 óra 

tematikai egység tervezett óraszám 

Gondolkodási és megismerési módszerek 20 

Számtan, algebra 70 

Összefüggések, függvények, sorozatok 18 

Geometria 52 

Valószínűség, statisztika 20 

12. osztály 

Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka is, ezért a fejlesztésnek kiemelten fontos té-

nyezője az elemző- és összegzőképesség alakítása. Ebben az évfolyamban áttekintését adjuk a 

korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek, emellett sok, gya-

korlati területen széles körben használható tudást is közvetítünk. Olyanokat, amelyekhez kell 

az előző évek alapozása, amelyek kissé összetettebb problémák megoldását is lehetővé teszik. 

Az érettségi előtt már elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása. A sík- és térgeometriai 

fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás fejlesztése szempont-

jából lényegesek. A koordináta-geometria elemeinek tanításával a matematika különböző te-

rületeinek összefüggéseit s így a matematika komplexitását mutatjuk meg. 

Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az is-

meretek más tantárgyakban való felhasználhatóságára. A statisztikai kimutatások és az infor-

mációk kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése hozzájárul a 

vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez, a helyes döntések meghozatalához. Gyakran alkal-

mazhatjuk a digitális technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizs-

gálatához. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantárgyakban és mindennapjaink gyakor-
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latában is elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos kamat témakör kiválóan alkalmas a pénz-

ügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakításra.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését is segíti, ha önálló kiselőadások, prezentáci-

ók elkészítését, megtartását várjuk el a diákoktól. A matematikatörténet feldolgozása például 

alkalmas erre. Ez sokat segíthet abban, hogy a matematikát kevésbé szerető tanulók se tekint-

sék gondolkodásmódjuktól távol álló területnek a matematikát. 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen 

kívül számonkérésre 12, ismétlésre, rendszerezésre a 11. évfolyamon 5 órát terveztünk. 

12. osztály 

 
Évi óraszám: 160 óra 

Heti óraszám: 5 óra 

tematikai egység tervezett óraszám 

Gondolkodási és megismerési módszerek 10 

Számtan, algebra 24 

Összefüggések, függvények, sorozatok 21 

Geometria 40 

Valószínűség, statisztika 20 

Rendszerező összefoglalás 45 
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„C” melléklet 

TERMÉSZETISMERET – FIZIKA 

9. osztály 
A természetismeret műveltségterület tartalma szerint a természeti folyamatokkal kapcsolatos 

ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltségterületet, illetve a Földünk-

környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, képes-

ségeket fejleszti. 

Általános célként jelenik meg a természetismeret kerettantervében, hogy az alkalmas 

legyen a tanuló szakmai képzésének, illetve az általános középfokú oktatás más intézménytí-

pusaiban való részvételnek megalapozására azzal együtt, hogy lehetővé tegye az ezen intéz-

ményekbe lépni nem készülők tudásának bővítését is a nekik megfelelő tananyag és fejlesztési 

feladatok segítségével.  

A természetismeret kerettantervi követelményrendszerét az intézmény a helyi tanterv-

ében igazítja mind a diákok, mind az intézményben oktatott szakmák/szakmacsoportok által 

meghatározott, leghatékonyabbnak tekintett tartalomhoz és módszertanhoz. 

A hároméves program komoly partnernek tekinti, gondolkodásra és tevékenységekre 

hívja a tanulókat. A program fontos eleme, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmé-

nyek és az iskolai tanulás, a tudomány és a hétköznapok között. Megmutatja a már sok kudar-

cot megélt diákoknak is, hogy az órai témákkal való foglalkozás örömforrás is lehet, az óra 

élményeket is adhat. Mindeközben kiegészíthetjük és továbbépíthetjük a diákok általános is-

kolából hozott hiányos tudását és fejleszthetjük képességeiket.  

A természettudományi műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó je-

lentőségű. A természetismeret esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, 

az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az isme-

rete, de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a 

tanuló a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák 

előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez. 

Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet fele-

lős és fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismere-

te nélkül elképzelhetetlen. A globális problémák megoldásának fontos feltétele az állampol-

gárok természettudományos műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, 

kritikus és konstruktív magatartása. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a 

gazdasági versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. 

Ennek ismeretére hangsúlyt helyez a kerettanterv. 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változa-

tosságát a természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A kerettantervben leírt prog-

ram célja, hogy az ember és természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezet-

kímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a 

tanulók számára. A programnak fel kell készítenie a diákot a környezettel kapcsolatos állam-

polgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg 

azokat a természet-gazdasági folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő. 

A természetismereti és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az 

emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a műszaki 

megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a biz-

tonságot és a fenntarthatóságot. 

A tantervi program részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak rögzítésére szol-

gál. Legnagyobbrészt azonban a szemléletet alakítja, azt mutatja meg, hogyan érdemes tanul-

ni, hogyan lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást bővít és képességeket fejleszt, 

amelyek a mai világban elengedhetetlenek. Segít megérteni, hogy tanulni és gondolkodni kell.  
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A kerettanterv épít a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai használatára, va-

lamint a természetismeret iránti érdeklődés felkeltése utáni önálló tanulói IKT-alkalmazásra 

is.  

A természetismeret tárgyat elsősorban a matematika tantárggyal egységben célszerű 

tanítani. Különösen javasolt, hogy az év eleji szintfelmérés és a tanév végi komplex mérés 

együttes tartalommal történjen. Ezen túlmenően a kerettanterv kapcsolódási pontokat tartal-

maz a többi műveltségterülethez is, komplex módon.  

A programban a tanévet egy közös produktummal járó feladat zárja. Ennek elkészíté-

sében mindenkinek részt kell vennie. A projekt témája és a feldolgozás módja a tanár és az 

osztály közös döntésén múlik.  

 

Az első félév során a tanuló képet kap a fizika, a természetföldrajz és a biológia által vizsgált 

egyes összefüggésekről, a természettudományos kutatás módszereiről, tudásunk alkalmazásá-

nak lehetőségeiről és korlátairól is. Mintát kap a jelenségek vizsgálatának módjairól. A ta-

nulmányok eredményeképpen összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg a mechanikai mű-

ködésekről, halmaztulajdonságokról, összefüggésben az élettelen természetben (meteorológia) 

és az élő szervezetben betöltött szerepükkel. Ismereteket szerez testünk fölépítésének és egés-

zségének kapcsolatairól. Példákat elemez hazánk természeti környezeti állapota, az itt folyó 

gazdálkodás és történelmünk összefüggéseire. 

Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a társadalomisme-

ret és a matematika között. 

A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret mi-

att szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban lehető-

séget adnak a szakma igényeinek megfelelő differenciálásra, részletezésre is. 

A legfontosabb célok a következők:  

— a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 

— legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok ismere-

tében az okozatra vonatkozó következtetések levonására; 

— ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 

— legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott di-

agram ismeretében adatok, folyamatok meglátására; 

— legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.  

Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos 

megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is. 

 

A második félév fő célja az elvontabb, közvetlenül kevésbé érzékelhető természeti jelenségek 

vizsgálata. A tanuló képet kap a kémia, fizika, természetföldrajz és biológia által vizsgált 

egyes energetikai összefüggésekről, a természettudományos „láthatatlan” dolgok kutatásának 

módszereiről, tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól is.  

A tanulmányok eredményeképpen a diák összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg az elekt-

romos, mágneses, kémiai vegyületi, atomi összefüggésekkel kapcsolatban, valamint az örök-

lődés, az ember egyedfejlődése, az evolúció és a változások keretét adó környezet fogalmáról. 

Érti a fentiek az élettelen természetben és az élő szervezetben betöltött szerepét.  

Ismereteket szerez a mikro- és makrovilág, valamint testünk fölépítésének szervezeti egységé-

ről. Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a társadalomismeret 

és a matematika között is. 

 

A legfontosabb célok a következők:  

— a szerves és szervetlen világ kapcsolatának megismerésének megalapozása; 

— az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése; 
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— a „láthatatlan” hatások megismerése; 

— az atomi/molekuláris folyamatok megismerése;  

— az atomi/molekuláris folyamatok szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása. 

— az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése; 

— az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos 

érvelés néhány sajátságának elmélyítése; 

— az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 

tudatosítása; 

— az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben. 

 
Évi óraszám: 36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

tematikai egység tervezett óraszám 

Lendületbe jövünk, azaz többet ésszel és 

erővel! 
5 

Halmazok 

Gázok, folyadékok, halmazállapot-

változások, az időjárás elemei 

8 

Mechanikai energia 5 

Elektromosság, mágnesesség 5 

Atomi aktivitás 5 

Mi a fény? 4 

Projektek: A tanulók éves teljesítményének a 

mérése 
4 

TERMÉSZETISMERET – KÉMIA 
9. osztály 

Évi óraszám: 36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

Az önálló tanulásra, önfejlesztésre való képesség az egyén egészséges érdekérvényesí-

tésében, állampolgári, fogyasztói magatartásának minőségében mutatkozik meg, ami az egyén 

és a társadalom számára gazdasági tényezőként is megjelenik. 

9. évfolyam 

 

A tananyag a jelenségek, a mindennapi élethez kapcsolódó problémák köré szervező-

dik, a diszciplináris tudáselemeket e témákba ágyazva sajátítják el a tanulók. A kémiai kom-

petenciát megalapozó első témaegységekben a szerkezeti alapok, összefüggések kerülnek 

fókuszba, melyek segítségével az anyagi világ s az ember mindennapi életének jelenségei 

magyarázhatók. Egyes fogalmak, jelenségek többször, új környezetben is hangsúlyt kapnak. 

A tanulási folyamatban meghatározó a szerepe a mindennapi élethelyzet kontextusát 

nyújtó, tanulói aktivitásra és a tanulói együttműködésre épülő tanulási formáknak. E tanulási 

környezet egyrészt a tudás társadalmi érvényességét alapozza meg, másrészt dinamikus, mód-

szereiben változatos óraszervezés és az IKT-eszközök lehetőségeinek kihasználása révén le-

hetővé teszi a rendelkezésre álló időkeret hatékony kihasználását. A tanulók nyitottak a cse-

lekvő tanulási formák, a mindennapi élet kérdésein alapuló feladatok, valamint a csoportos 

munkamódszerek iránt. A diákokat elkötelezettebbé teszi a tanulási folyamatban, ha aktív 

szerepet vállalhatnak a saját tudásuk építésében. Közreműködésük révén könnyebben felkelt-

hető és fenntartható az érdeklődés, biztosabb a tárgyalt témákban és más kémiai kérdésben 

való további tájékozódást megalapozó, társadalmilag érvényes, továbbfejleszthető tudás fel-

épülése. 
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A diákok a természettudományos műveltség szerves részeként ismerik meg nemzeti 

szellemi és természeti értékeinket, a helyi tantervek pedig a szűkebb pátriához való kötődés 

erősítésével gazdagítják a tananyagot. 

A témák feldolgozása során a mindennapi életben használt vegyszerekkel végezhető, 

egyszerű vizsgálatok („cseppkísérletek”) állnak a középpontban. A tudás szerveződését, a 

gondolkodás fejlődését az elemző, összegző műveleteket igénylő, adatrendezést, csoportosí-

tást, összehasonlítást, információátalakítást (pl. grafikonelemzés és -készítés), összefüggések 

értelmezését, analógiák meglátását igénylő feladatok teszik lehetővé. Egy-egy témában a 

hosszabb lélegzetű, önálló munkaszervezést igénylő feladatok is megvalósíthatók. 
A környező világról, benne a tudomány kérdéseiről szerzett ismeretek forrásai ma főként a média és az 

infokommunikációs eszközök. Az érdeklődés felkeltése, a tanulási környezet hitelessége és az önálló tájékozó-

dás megalapozása érdekében elengedhetetlen, hogy a tanulók a természetes tanulási környezet részeként használ-

ják az IKT-eszközöket. 

Fontos megértetni a diákokkal, hogy a világ mediatizált ábrázolása nem azonos a valósággal. Az ese-

ményeknek, jelenségeknek az alkotók által konstruált változatát látják, ezért fontos a gyártási mechanizmusok-

ban vagy az ábrázolási szándékban rejlő érdekek vagy kényszerek felfejtése.  

Az információforrások kritikus használatának megtanulása, a digitális és nyomtatott 

(képi, verbális) források értelmezése, a feladatok megoldása során létrehozott információk 

megjelenítése és bemutatása során a források használata, az önálló tanulás eszközrendszere 

mellett a kommunikációs képességek és a szépérzék is hangsúlyt kapnak. 

A csoportmunka hatékonyabbá teszi a kémiatanulást, ugyanakkor fejlődik a tanulók 

önismerete, együttműködési készsége, kommunikációs kultúrája is. A tanulók gyakorolják az 

együttműködést, az információk megosztását, a felelősségvállalást, idővel képessé válnak a 

csoportszerepekkel való azonosulásra, a munka megtervezésére, irányítására. 

Az érvek ütköztetésére épülő feladatok, viták modellezik a valós élethelyzeteket, me-

lyekben fejlődik a véleményalkotás és az álláspont értelmezésének képessége.  

Az aktív tanulási módszerek alkalmazása felerősíti a fejlesztő értékelés jelentőségét, és 

új értékelési szempontok bevezetését veti fel a tudás értékelésében. A közös teljesítményre 

épülő összegző értékelés is mérlegelés tárgya lehet.  

Az egyéni és csoportos feladatmegoldás értékelése során egyaránt csiszolódik a tanu-

lók ön-és társismerete, fejlődik a tudásukról alkotott képük, és egyben az önálló feladatvég-

zésre való képességük is. 

A kémia szerepe kiemelt a tanulók egészséghez és a környezethez való viszonyának 

formálódásában. A mindennapi jelenségek nézőpontjából közelítve a kémia tanulását, na-

gyobb esélyt nyerünk arra, hogy a tanuló életvitelére, az egészséghez, környezethez való vi-

szonyára hatással legyen az iskolában megszerzett tudás. 

 

Tematikai egység Tervezett óraszám 

A „kék bolygó”. A víz. Egy csepp vízben 10 

A kék bolygó. A víz. „Kémiai koktélok” 4 

A kék bolygó. A víz. Változások. 12 

A kék bolygó. Anyagok körforgásban 10 
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TERMÉSZETISMERET – Földrajz 

TERMÉSZETISMERET – Biológia 
 

Társadalomismeret 
9. évfolyam 

Évi óraszám: 72 óra 

Heti óraszám: 2 óra 

Tematikai egység Tervezett óraszám 

Magyarország új, 2011-es új Alkotmánya 

(alaptörvénye) 

4 

Az új alaptörvény történeti előzményei 

(1949. és 1989.) 

4 

Képviseleti demokrácia, új választási rend-

szer 

4 

Az 1990-2010 közötti választások áttekintése   4 

Hatalmi ágak elválasztásának elve (végrehaj-

tó, bírói, törvényhozó), történeti előzménye   

4 

A végreható hatalom feladatai, felépítése   6 

A bírói hatalom felépítése, tevékenysége  6 

A törvényhozás tevékenysége 6 

Hogyan jön létre egy törvény? 4 

Állampolgári jogok és kötelességek a mai 

Magyarországon 

4 

A köztársasági elnök tevékenysége 3 

Az ún. ombudsman (állampolgári jogok biz-

tosa) feladatai 

3 

A köztársasági elnök tevékenysége 3 

Az ún. ombudsman (állampolgári jogok biz-

tosa) feladatai 

3 

A helyi/települési önkormányzatok 1990 

utáni története, működése 

4 

Nemzeti-etnikai kisebbségek tevékenysége 

Magyarországon 

4 

Hogyan működik a járási rendszer, mi volt a 

kistérségi együttműködés (2003-2011) 

6 

Kormányablak, ügyfélkapu, okmányiroda 

feladatai 

6 

 
 

10. évfolyam 
Évi óraszám: 36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

Tematikai egység Tervezett óraszám 

A 2011-es Magyary Zoltán közigazgatási program 3 

APEH és a VPOP egyesítése – egységes NAV létre-

jötte 

2 

különböző minisztériumok feladatkörei 2 

Az elektronikus ügyintézés, ügyfélkapu módozatai 2 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, a közszolgálat-

ról 

2 

A helyi önkormányzatok döntéshozatala, helyi adók 3 
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Közszolgálatban dolgozók teljesítményértékelése és 

minősítése 

1 

Magyarország az Európai Unióhoz való 2004-es csat-

lakozáskor, az ún. jogharmonizáció 

2 

Magyarország és a NATO (békefenntartás) 2 

Magyarország és az Európai Unió (EU-történet): 

2004-2010 

2 

Magyarország és az Európai Unió: 2010-2013. 2 

Mi a KSH? (Központi Statisztikai Hivatal) 1 

A Magyar Nemzeti Bankról, az ÁSZ-ról és a PSZÁF-

ról 

1 

A Büntető Törvénykönyv felépítése, főbb elemei 4 

A Polgári Törvénykönyv felépítése, főbb elemei 4 

Az internet lehetőségei, szabadsága és „felelőssége” 3 
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II. AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI ÉS TÉMAKÖREI 

A közép- és emelt szintű érettségi vizsga tantárgyi követelményeit és témaköreit a hatályos 

40/2002. OM rendelet szerint állapítottuk meg.  

A közép-és emeltszintű érettségi vizsga tárgyaként a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül 

a pedagógiai program valamennyi tantárgya választható. 

Emeltszintű érettségire felkészítést szükség szerint a 11-12. évfolyamon biztosítunk évi 72-64 

órában a kötelező és valamennyi választható tantárgyból. 

Az érettségi vizsgát az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.), és a 

106/2012. (VI.1.)  Korm. rendelet alapján lehet szervezni; 2014. január elsejét követően már 

csak informatikából, élő idegen nyelvből és latin nyelvből van lehetőség előrehozott érettségi 

vizsgát tenni. Ha valaki május-júniusban kíván előrehozott vizsgát tenni, még az írásbeli 

érettségi vizsgaidőszak kezdete előtt teljesítenie kell az osztályozó vizsgát az adott vizsga-

tárgyból. Fontos a vizsgázók tájékoztatása arról, hogy az előrehozott érettségi vizsga ugyano-

lyan érettségi vizsgának minősül, mint a rendes érettségi vizsga. 

2016. január elseje után szervezett érettségi vizsga már az 50 óra közszolgálat teljesítéséhez 

kötött. 

III. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

Iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközö-

ket (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket a 

művelődési és közoktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott tan-

eszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl. tornafelszerelés, rajz-

felszerelés stb.). 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az 

egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt (a megelőző tanév májusá-

ban szülői értekezleteken) tájékoztatjuk, kivéve a leendő 9. osztályosokat, akiket a júniusi 

beiratkozáskor. 

A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a diákok kötelessége. 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

 a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének 

 az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

 a taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak 

nagyon szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 
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Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretéből, illetve egyéb támogatásokat fel-

használva egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára.  

Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ingyenesen használhatják. 

A szakmai képzésben részesülő tanulók a 9/1993. MüM rendeletben meghatározott juttatáso-

kat kapják, melyet a mindenkori gyakorlati képzőhely biztosít. 

A tankönyvek beszerzése során a 2001. évi XXXVII. tv. 8. § rendelkezései az irányadóak. 
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IV. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI 

A szakközépiskolai tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha  A kerettantervek 

kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellék-

leteiben (http://kerettanterv.ofi.hu/6_melleklet_9-12_szki/index_szakkozep.html) megfogal-

mazott fejlesztés várt eredményit minden tantárgyból teljesítette. 

Az osztályozó értekezletek előtt valamennyi, az adott osztályban tanító tanár – az osztályfő-

nök vezetésével – értékelő megbeszélést tart. 

A tanév végén az iskola magasabb évfolyamára történő lépés feltételeként – vitás esetben – az 

egyes tanulók érdemjegyeit a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekintve állapítja meg a 

tanuló továbbhaladását. Az osztályzatokat az egyes tanulók esetében – indokolt esetekben – 

az osztályban tanító tanárok véleménye befolyásolhatja. 

A tantárgyakból az értékelés alapja a tantervben rögzített minimum feltételek. 

Bármennyi tantárgyból lehetőség van javítóvizsgára. 

Javítóvizsgáról igazoltan távolmaradó tanulók lehetőséget kapnak, hogy rövid időn belül – új 

időpontban – javítóvizsgázhassanak. 

A tanév közben más iskolából átvett tanulók és a megengedett igazolt hiányzást indokoltan 

túllépő tanulók, az iskola vezetőjéhez benyújtott kérelmének vizsgálatát követően – igazgatói 

engedéllyel – osztályozó vizsgára kaphat lehetőséget annak érdekében, hogy magasabb évfo-

lyamba léphessen (a hatályos rendelkezések alapján). 

Az értékelés és a továbbhaladás közlésére tanév közben a napló és az ellenőrző füzet, tanév 

végén pedig a bizonyítvány szolgál. 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve ér-

demjegyei alapján bírálják el. A 9-12. illetve 1-2. évfolyamon minden tantárgyból az „elégsé-

ges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. 

A 10-12. illetve 1-2. évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

 az intézmény vezetője felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

 az intézmény vezetője engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi kö-

vetelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse 

 egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott 

 magántanuló volt 

A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó vizsgán a 

készségtárgyak kivételével, minden tantárgyból vizsgát tesznek. 

http://kerettanterv.ofi.hu/6_melleklet_9-12_szki/index_szakkozep.html
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V. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI 

Felvétel a 9. évfolyamra 

November hónap minden leendő kilencedikes számára fontos időpont. Pályaválasztás- és is-

kolaválasztás, mely igen nehéz döntés mind a tanulók, mind pedig szüleik számára. Évente 

kinyitjuk iskolánk kapuit, óralátogatások, szülői tájékoztatók keretében mutatkozunk be leen-

dő tanulóink számára. A leendő diákok és szüleik tájékoztatót kapnak az SNI-s és BTM-es 

tanulók intézményünkben folyó integrált neveléséről, fejlesztési lehetőségéről. 

Iskolánkba általános és rendkívüli felvételi eljárás keretében kerülhetnek be az általános isko-

la 8. osztályát sikeresen elvégző tanulók. 

A kiválasztásnál a tanulók általános iskolai osztályzatát vesszük figyelembe. (Magyar nyelv, 

irodalom, matematika, történelem, élő idegen nyelv és fizika, 5 – 8. évfolyamon elért osztály-

zataiból számított pontszám. A nevelőtestület döntése esetén szóbeli elbeszélgetés is lehetsé-

ges, melynek idejéről a tanulót értesítjük.) 

A tanulók általános iskolai osztályzatát vesszük figyelembe (magyar, matematika, fizika lega-

lább elégséges osztályzat a 7. évfolyam és a 8. évfolyam félévekor.) 

A ponthatárok meghatározása tanévenként történik, az intézmény vezetőjének javaslata alap-

ján. 

A felvétellel kapcsolatos tudnivalókról iskolánk minden évben írásbeli tájékoztatót ad ki, to-

vábbá az érdi és érd környéki általános iskolákban osztályfőnöki órákon és szülői értekezlete-

ken továbbtanulási tájékoztatót tart. 

Az iskolánkba kerülés egyéb esetei 

Arról, hogy az általános és rendkívüli felvételi eljáráson kívül ki és milyen feltételekkel kezd-

heti el tanulmányait iskolánkban az intézményvezető, az érintett osztályfőnökök és a szakta-

nárok véleménye alapján egyénileg dönt. 
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VI. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK MAGATARTÁSÁNAK ÉS 

SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 

A tanulmányi munka ellenőrzése és értékelése 

A tanulók rendszeres értékelése a pedagógiai folyamat meghatározó területe. Az értékelés a 

beiskolázásnál kezdődik és végigkíséri az oktatási-nevelési folyamatot. Az egyes képzési sza-

kaszokat különböző vizsgák zárják. Ez a fejezet nem foglalkozik a bemeneti és a kimeneti 

értékeléssel, kizárólag az oktatási-nevelési folyamat részeként kezeli az értékelési rendszert. 

Az értékelés motiválja a tanulót, visszacsatol a szaktanár számára, jelzést küld a szülőnek, s 

folyamatosan segíti az iskola ellenőrzési rendszerét. 

Értékelési alapelveink 

 a munkaközösségekre, illetve a nevelőtestület egészére nézve egységes értékelési 

rendszer kialakítására és következetes alkalmazására törekszünk 

 előzetesen nyilvánosságra hozott, kiszámítható, indoklással ellátott és igazságos érté-

kelést valósíthatunk meg, ha 

o az írásbeli dolgozatoknál, a szóbeli feleléseknél és a gyakorlati munkavégzéseknél 

egyaránt személyre szabott értékelést alkalmazunk, amely túlmutat az adott érdem-

jegyen 

o az osztályozásnál a hagyományos 5 fokú skálát használjuk, és munkaközösségi il-

letve  

o tantárgyi szinten rögzítjük az 5-4-3-2-1 osztályzatokhoz tartozó követelményeket 

o az értékelésnél betartjuk a rendszeresség és a módszertani sokszínűség elvét (felel-

tetés, dolgozat íratás, évfolyam felmérések, otthoni munkák értékelése, osztályok 

látogatása, félévenkénti, illetve rendkívüli értékelő értekezletek stb...) 

o értékelésnél a dicséret és az elmarasztalás eszközeit egyaránt alkalmazzuk, az érté-

kelést használjuk diagnosztizálásra, folyamatelemzésre és összegzésre 

A diagnosztikai értékelést alapvetően a tanulók indulási szintjének megállapítására, egy-egy 

nagyobb tematikus egység kezdetén használhatjuk. 

A tanulók ismereteiről, képességeiről és készségeiről így szerzett információk alapján a ké-

sőbbi tanulási-tanítási folyamat jobban irányítható és szervezhető. Ilyenkor az értékelés alap-

vető célja az lehet, hogy megismerjük tanulóink előismereteinek hiányosságait és erre fel is 

hívjuk figyelmüket. 

A folyamatelemzésre alkalmas értékelést alapvetően a tanulás-tanítás folyamatában az ép-

pen aktuális tudásszint megállapítására használhatjuk. Ez az értékelési mód elsősorban a taní-

tási módszereink eredményességéről ad tájékoztatást, s metodikai fejlesztésre ösztönöz. Az 

érdemjegyek megállapítását célszerű személyre szabott szöveges értékeléssel is kiegészíteni. 

Az összegző értékelés elsősorban egy-egy tematikus egység végén, vagy a jellegzetes cso-

mópontoknál alkalmazható. 

Alapvető célja a tanulók közötti tudásbeli különbségek feltárása és azok érdemjeggyé történő 

átalakítása. Ezen értékelési mód relatív képet fest a tanulók ismereteiről, képességeiről, kés-

zségeiről, illetve tájékoztatást nyújt a szaktanár, szakoktató, valamint a pedagógiai folyamaton 

kívül állók számára. 
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Év végén a teljes tanévre vonatkozó osztályzatokat a tendenciával együtt vesszük figyelembe. 

Az év végi vizsgán kapott érdemjegy a végleges osztályzat megállapításánál súlyozottan ér-

vényesül. 

Az egész évfolyamot érintő felméréseket, a kötelezően előírt nagydolgozatokat előre bejelent-

jük, illetve az osztály várható terhelésével egyeztetjük. 

Az 5 fokú osztályozás ajánlott követelményei 

Írásbeli feladatoknál 

Egy, vagy néhány óra tananyagából írt dolgozat esetén az adott érdemjegy egy szóbeli felelet 

érdemjegyének felel meg. 

Egy nagyobb feldolgozott tananyagból írt témazáró dolgozat esetén az érdemjegy két szóbeli 

felelet érdemjegyével egyenértékű. 

Tesztfeladatoknál az általánosnál szigorúbb hozzárendelés alkalmazható. 

A házi feladatok értékelése 

A házi feladat célja mindig a tanult anyag bevésésének, tudássá válásának segítése. Ezért 

szükség van a szóbeli és írásbeli házi feladatra. 

 A szóbeli házi feladat javítja a kommunikációs és reprodukciós képességet, növeli a szókin-

cset, segíti a szövegértés fejlesztését. 

Az írásbeli házi feladat ezeken felül még javítja a helyesírást, az írásképet, a fogalmazási ké-

pességet. Mindez természetszerűen akkor válik valóra, ha a tanulók a feladatokat lelkiismere-

tesen, gondosan készítik el. Szükség van egyaránt a szóbeli és az írásbeli otthoni munkára, s 

azt célszerű a szaktanárra bízni, hogy a feladatot mikor, kinek, s milyen formában adja ki (az 

eltérő felkészültségű, szorgalmú, képességű stb. csoportok miatt). A pedagógus kötelessége 

viszont mérlegelni, hogy a kiadott feladat elvégzéséhez megfelelő felkészülési idő álljon ren-

delkezésre, a feladatok megfeleljenek a tanulók életkori sajátosságainak, valóban a tananyag, 

tudássá válását segítsék, s túlterhelés ne történjék. 

Amennyiben a házi feladat a gyakorlást szolgálja, a pedagógus szóban vagy írásban értékeli 

azt, de érdemjegyet nem ad. 

Abban az esetben, ha a pedagógus felhívja a tanulók figyelmét arra, hogy a házi feladatot ér-

demjeggyel minősíti, az arra adott érdemjegy egy szóbeli feleletre adott érdemjegynek felel 

meg. 

Szóbeli feleltetésnél 

 5 (jeles) kiválóan, önállóan, esetleg kisebb segítő kérdésekkel előadott ismeretanyag, 

logikusan és hiánytalanul megadott válaszok 

 4 (jó) összefüggően, jól felépített és előadott ismeretanyag, az összefüggések kis há-

nyadára a tanuló csak tanári segédlettel emlékszik 

 3 (közepes) akadozva előadott ismeretanyag, a tanuló összefüggő feleletre nem ké-

pes, a tények többségét felsorolja, az összefüggések kisebbik hányadát segítő kérdé-

sek alapján felismeri a tanuló 

 2 (elégséges) nehézkesen és igen hiányosan előadott ismeretanyag, a tények többsé-

gét segítő kérdésekre fel tudja idézni, de azokat rendszerezni, magyarázni, közöttük 

összefüggéseket feltárni nem képes a tanuló 

 1 (elégtelen) elfogadhatatlan, igen hiányos tartalom, a tények 50 %-át sem tudja még 

segítő kérdésekre sem felidézni a tanuló 
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A fenti kritériumok, ajánlások, azok betartása az egységes értékelés következetes alkal-

mazását segíti. A követelményeket célszerű munkaközösségenként illetve tantárgyanként 

egységesíteni. 

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése 

 a tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél a példás (5), jó (4), változó 

(3), rossz (2), érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk 

 a tanulók magatartását a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osztályzattal mi-

nősíti és ezt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi a magatartás félévi és év 

végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alap-

ján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanítók többségi véleménye dönt az osz-

tályzatról 

 iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

o a házirendet betartja 

o tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik 

o kötelességtudó, feladatait teljesíti 

o önként vállal feladatokat és azokat teljesíti 

o tisztelettudó 

o társaival, tanáraival, szakoktatóikkal, a felnőttekkel szemben udvariasan, elő-

zékenyen, segítőkészen viselkedik 

o az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz 

o óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet 

o nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

o a házirendet betartja 

o tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik 

o feladatait a tőle elvárható módon teljesíti 

o feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti 

o az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz 

részt 

o nincs írásbeli intője vagy megrovás 

Változó (3) az a tanuló, aki: 

o az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be 

o a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik 

o feladatait nem minden esetben teljesíti 

o előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva 

o a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

o igazolatlanul mulasztott 

o osztályfőnöki intője van 

Rossz (2) az a tanuló, aki: 

o a házirend előírásait sorozatosan megsérti 

o feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti 

o magatartása fegyelmezetlen, rendetlen 

o társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik 

o viselkedésromboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza 

o több alkalommal igazolatlanul mulaszt 
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o több szaktanári, szakoktatói figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki 

megrovása vagy ennél magasabb fokozatú büntetése 

 a tanulók szorgalmának értékelésénél, a minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), 

hanyag (2) érdemjegyeket, illetve osztályzatokat használjuk 

 a tanulók szorgalmát félév és a tanítási év végén az osztályfőnök osztályzattal minősí-

ti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi 

 a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye 

alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanítók többségi véleménye dönt az 

osztályzatról 

 az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

o képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

o tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi 

o a tanórákon és a gyakorlaton aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és 

azokat elvégzi 

o a munkavégzése pontos, megbízható 

o a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz 

o taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

o képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

o rendszeresen, megbízhatóan dolgozik 

o a tanórákon és a gyakorlaton többnyire aktív 

o többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvé-

telt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti 

o taneszközei tiszták, rendezettek 

Változó (3) az a tanuló, akinek: 

o tanulmányi eredménye elmarad képességeitől 

o tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig 

teljesíti 

o felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik 

o érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja 

o önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán és a gyakorlaton többnyire csak fi-

gyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik 

Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

o képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében 

o az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg 

o tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

o feladatait többnyire nem végzi el 

o felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek 

o félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen 

 Az a tanuló, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy képességeihez mérten folyama-

tosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztálya, illetve az iskola érdekében kö-

zösségi munkát végez, vagy iskolai, illetve iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön 

vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti. 
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 Az iskolai jutalmazás történhet írásban és szóban 

  Az iskolai jutalmazás formái: 

 Tanév közben: 

o szaktanári dicséret szóban 

o szaktanári dicséret ellenőrzőbe írva 

o osztályfőnöki dicséret ellenőrzőbe írva 

o igazgatói dicséret ellenőrzőbe írva 

 Tanév végén: 

o bizonyítványba írt szaktanári dicséret 

o bizonyítványba írt általános tanulmányi munkát elismerő dicséret 

o oklevél 

o jutalomkönyv 

o Kós Károly díj 

o igazgatói dicséret az iskola tanulói előtt 

 Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, a tanulói házi-

rend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az isko-

la jó hírnevének, büntetésben kell részesíteni 

 Az iskolai büntetések formái: 

o szaktanári, szakoktatói, ügyeletes tanári szóbeli figyelmeztetés 

o szaktanári, szakoktatói, ügyeletes tanári írásbeli figyelmeztetés 

o szaktanári, szakoktatói intés 

o osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés 

o osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés 

o osztályfőnöki intés 

o igazgatói figyelmeztetés szóban 

o igazgatói írásbeli figyelmeztetés  

o igazgatói intés szóban 

o igazgatói írásbeli intés 

o igazgatói megrovás írásban 

o tantestületi megrovás 

 Ha a tanuló kötelességét súlyosan megszegi, vele szemben fegyelmi eljárás indítható. 

A fegyelmi eljárást az intézmény Fegyelmi Szabályzatában foglaltak szerint kell lebo-

nyolítani. 

 A kiszabható fegyelmi büntetések fokozatai: 

o megrovás 

o szigorú megrovás 

o kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása 

o áthelyezés más osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába 

o eltiltás a tanév folytatásától (nem tanköteles korú diák esetén) 

o kizárás az iskolából (nem tanköteles korú diák esetén) 
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 Súlyos jogellenes tevékenység esetén el kell tekinteni a fegyelmi fokozatok betartásá-

tól, s a tanulót ki kell zárni az iskolából vagy a büntetésről a tantestület dönt. 

  Ezek az esetek a következők lehetnek: 

o súlyos agresszivitás mással szemben 

o alkohol, drogfogyasztás 

o társadalomellenes, közösségellenes cselekedetek 

A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen a tanuló fellebbezéssel élhet, melynek so-

rán írásban kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójához egyéni érdeksérelemre, illet-

ve törvényességi kifogásokra alapozva. (Felülvizsgálati kérelem. Törvényességi kére-

lem) 

 A tanuló iskolai tanulmányai folytatása során okozott - gondatlan, vagy szándékos - 

károkozás esetén a Ptk. szabályai szerint kártérítésre kötelezhető. A kártérítés mértékét 

a károkozás körülményeinek kivizsgálása alapján az iskola igazgatója határozza meg, 

amely nem haladhatja meg 

o gondatlan károkozás esetén a károkozás napján érvényes kötelező legkisebb 

munkabér egy havi összegének 50 %-át 

o szándékos károkozás esetén a károkozás napján érvényes kötelező legkisebb 

munkabér öt havi összegét 

A dicséretet és a büntetést írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni. 

VI.1. VIZSGÁK 

Érettségi vizsga 
Az érettségi vizsga állami vizsga, amelyet országosan egységes vizsgakövetelmények (a to-

vábbiakban: központi vizsgakövetelmények) szerint kell megtartani. Az érettségi vizsga köz-

ponti vizsgakövetelményeit a vizsgaszabályzat és az érettségi vizsga részletes vizsgakövetel-

ményeiről szóló jogszabály (40/202. V. 2. OM rendelet) alapján kell meghatározni. 

Az érettségi vizsgán a tanuló a következő vizsgatárgyakból ad számot tudásáról: 

a) magyar nyelv és irodalom, 

o b) történelem, 

o c) matematika, 

o d) idegen nyelv - a nemzetiségi nevelés - oktatásban részt vevők számára anyanyelv és 

irodalom, 

o e) kötelezően választandó vizsgatárgy. 

2017. január elsejét követő érettségi vizsgaidőszaktól már a szakközépiskolai tanulók számára 

kötelező vizsgatárgyként belépnek az ágazatnak megfelelő szakmai tárgyak is. 

A kötelező és a kötelezően választandó mellett további vizsgatárgyakból is tehető érettségi 

vizsga. 

Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 2016. január elsejét követően ötven óra közös-

ségi szolgálat elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga 

esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi 

vizsgát. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata 

alapján a közösségi szolgálat mellőzhető. 

Az iskola a négy kötelező vizsgatárgyból emelt szintű felkészítést biztosítja. 

Komplex szakmai vizsga 
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A szakképző iskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések meg-

szerzésére szervezett komplex szakmai vizsga állami vizsga. A tanuló a szakképzés utolsó 

évfolyama követelményeinek teljesítése után tehet komplex szakmai vizsgát. 

Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelmé-

nyei meghatározásáról és kiadásáról, a szakmai vizsga megszervezéséről, a szakképesítést 

tanúsító bizonyítványok kiadásáról a szakképzésre vonatkozó jogszabályok rendelkeznek. 

A kamarai szintvizsga 
A gazdasági kamara annak mérésére, hogy a tanuló a szakiskolában az első szakképzési évfo-

lyamon elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, a 

szakiskola és a szakképesítésben érintett országos gazdasági érdek-képviseleti szervezet kép-

viselőjének bevonásával a szakmai és vizsgakövetelményben előírt szintvizsgát szervez az 

első szakképzési évfolyam tanévében, a február első tanítási napjától április utolsó tanítási 

napjáig terjedő időszakban. 

A szintvizsga a tanuló számára kötelező, függetlenül attól, hogy tanulószerződést kíván-e köt-

ni. A szintvizsga eredménye a tanuló év végi szakmai érdemjegyébe nem számít bele. A 

szintvizsgát nem teljesítő tanuló részére a gazdasági kamara a tanév kezdetét megelőzően 

pótló szintvizsgát szervez. 

Tanulószerződést csak olyan szakiskolai tanuló köthet, aki eredményes szintvizsgát tett. A 

szintvizsgát a tanulószerződés keretében megvalósuló gyakorlati képzés megkezdését meg-

előzően kell megszervezni. 

Az országos pedagógiai mérések 
Az országos pedagógiai mérések – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatáro-

zottak szerint – végrehajtásában a KÓS KÁROLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLa is közreműködik. 

Az országos mérések lebonyolítása tanítási napokon, kötelező tanórai foglalkozások kereté-

ben történik. A mérésben részt vevő pedagógus a mérés napjára eső kötelező óráját a méréssel 

az adott napon összefüggő feladatok végrehajtásával teljesíti. A mérésen való részvétel vagy 

távolmaradás elbírálására a tanórai foglalkozáson való részvételre és a tanórai foglalkozások-

ról való távolmaradásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Az országos mérések időpontját, az eljárással kapcsolatos feladatokat, határidőket évente a 

tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet tartalmazza. A méréshez szükséges megfelelő feltéte-

lek biztosítása az iskola fenntartójának és az intézmény igazgatójának a közös felelőssége. 

Az országos pedagógiai mérések Iskolánk mindenkori 10. évfolyamán tanuló diákját érinti. 

Osztályozó vizsga 
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

o a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a két-

százötven tanítási órát, 

o b) az Nkt. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás szakké-

pesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, 

o b) a közoktatási törvény 27. § (2) bekezdésében meghatározott, a kötelező óra legfel-

jebb ötven százalékában elméleti és gyakorlati oktatás, valamint - az Országos Képzési 

Jegyzék szerinti - elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási órái-

nak húsz-húsz százalékát, 

o c) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a ta-

nuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év 

végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizs-

gát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a 

tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az 

iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év 

végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló 
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mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, 

és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát 

kell tennie. A szakképzés keretei között folyó gyakorlati képzésről való hiányzás kö-

vetkezményeit a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg. 

Különbözeti vizsga 
Az a tanuló, aki átvételét kéri a KÓS KÁROLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLába, határozatban rögzített határidőig különbözeti vizsgát köteles tenni 

mindazon tárgyakból, amelyek ismeretanyaga adott évfolyamon vagy azt megelőzően a KÓS 

KÁROLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLában elsajátítandó volt, ám azt 

vagy azokat az átjelentkező korábbi tanulmányai során nem tanulta. 
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VII. A TANULÓK FIZIKAI ÉS MOTORIKUS KÉPESSÉGEINEK MÉRÉSE 

A közoktatásról szóló törvény kimondja, hogy az általános közép- és szakiskolákban évente 

két alkalommal gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának méréséről. A mérés során fel-

térképezhetők az egyes képességek területén mutatkozó hiányosságok. A hiányosságok feltá-

rására a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a kö-

zösségi fejlesztő felzárkóztató programok elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az egészségi-

leg hátrányos helyzet megszüntetésére az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fej-

lesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására. 

A motorikus próbák:  

 helyből távolugrás (alsó végtag dinamikus erejének mérése) 

 lökés egy kézzel dobóterpeszből az ügyesebb kézzel tömött labdával (kar, törzs, lábiz-

mok együttes dinamikus erejének mérése) 

 fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás folyamatosan, kifáradásig (a vállövi és a kariz-

mok erőállóképességének mérése) 

 tömött labdavetés két kézzel, fej fölött hátra (váll és a törzsizmok dinamikus erejének 

mérése) 

 hason-fekvésből törzsemelés és leengedés folyamatosan, kifáradásig (hátizmok 

erőállóképességének mérése) 

 hanyatfekvésből felülés és visszaereszkedés folyamatosan kifáradásig (hasizmok 

erőállóképességének mérése) 
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VIII. SZAKMAI PROGRAM 

Szakmai program 
 

Az elmúlt időszak munkaerőpiaci tendenciái és a munkaerő piacon jelentkező képesí-

tések iránti érdeklődés alapozta meg iskolánk beiskolázási politikáját. 

Képzési rendszerünkben minden szakképesítés gyakorlatorientált, vagyis a munkaala-

pú tanulás segítségével sajátítják el tanulóink szakmáikat. 

Szakmai képzésünk során alapvető céljaink: 

- önálló tanulás képességének fejlesztése 

- egyéni tanulási utak (szakmai vizsga, érettségi vizsga, második szakma) támogatása 

- megismertetni a tanulókat a formális mellett a nem formális és az informális tanulás 

lehetőségeivel 

- élethosszig tartó tanulás 

- a különböző jó gyakorlatok támogatása és bevezetése 

- a vizsgákon való eredményes szereplés, amely fontos sikerélmény, motivációs tényező 

a diákok és az oktatóik számára 

- a munkaerőpiac megismerése 

- a munkaerőpiacon való eredményes megjelenéshez szükséges tudás átadása 

- rugalmas alkalmazkodás a munkaerőpiaci elvárásokhoz 

 

Képzési kínálatunk: 

Iskola rendszerű, nappali munkarendű szakgimnáziumi képzések: 

Közlekedés szakmacsoport:      Autószerelő 

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: Kereskedő 

Ügyvitel szakmacsoport:      Irodai titkár 

Rendészet, honvédelem és közszolgálat szakmacsoport:  Közszolgálati ügyintéző 

 

A 2017/2018. tanévtől nyelvi előkészítő osztályt indítunk angol nyelvi képzéssel. Az ide fel-

vételt nyert tanulók Irodai titkár és Közszolgálati ügyintéző képzésbe kapcsolódnak be  

a 9. évfolyamtól. 

 

Iskola rendszerű, nappali munkarendű szakközépiskolai képzések: 

Közlekedés szakmacsoport:      Karosszérialakatos 

Gépészet szakmacsoport:   Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport:    Villanyszerelő 

Építészet szakmacsoport:      Festő, mázoló, tapétázó 

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: Eladó 

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:    Cukrász 

         Pincér 

         Szakács
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Iskolarendszerű, esti munkarendű felnőttoktatás: 

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: Kereskedő 

Ügyvitel szakmacsoport:      Irodai titkár 

Gépészet szakmacsoport:   Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport:    Villanyszerelő 

Építészet szakmacsoport:      Festő, mázoló, tapétázó 

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: Eladó 

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:    Cukrász 

         Pincér 

         Szakács 

Egyéb szolgáltatások szakmacsoport: Kis- és középvállakozások ügyvezetője I. 

      Kis- és középvállakozások ügyvezetője II. 

 

A 2017/2018. tanévtől képzési kínálatunk bővül: 

Gépészet szakmacsoport:      Szerszámkészítő 

         Gépi forgácsoló 

A fenti szakmák helyi tantervei a következők: 
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ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KÓS KÁROLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 525 02 OKJ számú 

AUTÓSZERELŐ 

szakképesítés 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
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HELYI TANTERV 

 az  

 

54 525 02  

AUTÓSZERELŐ  

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,  

 

valamint a 

XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ 

ÁGAZATHOZ 

 
a 2013-2015 között nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 

 
A helyi tanterv a  

14/2013.(IV.5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv és a 

12/2013.(III.29.) NFM rendeletben kiadott SZVK alapján készült.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy 

évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos szakképzésben az első 

évfolyamra, előírt tartalom) a(z) XXII. Közlekedésgépész ágazat alábbi szakképesítéseire 

egységesen vonatkozik: 

 

azonosítószám  megnevezés 

54 523 03  Közlekedésautomatikai műszerész 

54 525 01  Autóelektronikai műszerész 

54 525 02  Autószerelő 

54 525 03  Avionikus 

54 525 04  Dízelmotoros vasúti jármű szerelője 

54 525 05  Repülőgépész 

54 525 06  Repülőgépsárkány-szerelő 

54 525 07  Vasúti villamos jármű szerelője 

54 525 08  Vasúti vontatott jármű szerelője 

54 841 01  Hajózási technikus 
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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,  

– a(z) 54 525 02 Autószerelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tar-

talmazó rendelet 

 alapján készült. 

 
II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma:  54 525 02 

A szakképesítés megnevezése: Autószerelő 

A szakmacsoport száma és megnevezése:  13. Közlekedés 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXII. Közlekedésgépész 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 50% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 

105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra. 

 
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek   

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 
 IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

       A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) 

szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 

érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két 

évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. 

középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával, 

összes óraszámával. 
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Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai követel-

ménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12  

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egés-

zség és biztonság 
0,5             

11499-12 Foglalkozta-

tás II. 
Foglalkoztatás II.            0,5  

11498-12 Foglalkozta-

tás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.             2  

10416-12 

Közlekedéstechnikai 

alapok 

Közlekedési ismere-

tek 
1             

Műszaki rajz 1,5   1          

Mechanika    2+1          

Gépelemek-géptan       2   1+1    

Technológiai alap-

ismeretek 
   1   1   2    

Elektrotechnika-

elektronika 
      2   2    

10417-12 

Közlekedéstechnikai 

Karbantartási gya-

korlatok 
 2+1   2   2+1   2   
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gyakorlatok 
Mérési gyakorlatok           3   

10418-12 

Járműkarbantartás 

Járműkarbantartás            1  

Gazdasági ismere-

tek 
           0,5  

Járműkarbantartás 

gyakorlata 
            4 

10421-12 

Autószerelő feladatai 

Gépjármű-

szerkezettan 
           6+1  

Gépjármű-

villamosságtan 
           4  

Szerelési gyakorlat             5+1 

10422-12 

Járműdiagnosztika 

Járműdiagnosztika            3+1  

Járműdiagnosztika 

gyakorlata 
            5+1 

összes óra 3 2+1 
70 

4+1 2 
105 

5 2+1 
140 

5+1 5 17+2 14+2 

összes óra 5+1 6+1 7+1 10+1 31+4 

 
A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

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



 

  

V. Szintvizsga: - 

VI. Pályatükör 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

A B C 

FEOR száma FEOR megnevezése 
A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

7331 
Gépjármű- és motorkarbantartó, 

-javító 

Autóbusz-szerelő 

Autódiagnosztikai szerelő 

Autójavító 

Közúti járműszerelő 

Teherautó szerelő 

4132 
Szállítási, szállítmányozási 

nyilvántartó 

Gépjármű diszpécser 

Fuvarozási ügyintéző 

 

    A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egysé-

gére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és 

beállítási műveleteket hajt végre. Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak főegysé-

geit és szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot 

végez. Megtervezi a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás ese-

tén azonosítja és kiválasztja a szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a 

szerelési műveleteket, majd méréssel, próbával ellenőrzi. Az autószerelő a közúti járművön 

környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági ellenőrző mérést hajt végre, a szükséges javítási és 

bizonylatolási dokumentációt kiállítja. 

A szakképesítéssel rendelkező képes:  

- elvégezni a gépjármű időszakos karbantartását, a szervizműveleteket 

- gépjárművek részegységeit megvizsgálni, javítani 

- kiválasztani a szükséges mérési, vizsgálati módszert 

- szemrevételezéssel és diagnosztikai módszerekkel meghatározni a hibák lehetséges 

okait 

- eldönteni, hogy a hiba beállítással vagy alkatrészcserével szüntethető-e meg 

- kiválasztani a megfelelő alkatrészt, segédanyagot, célszerszámot 

- műszaki vizsgára felkészíteni a gépjárművet 

- munkája során használni a rendelkezésre álló dokumentációt, adatbázisokat 

- alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket, az elektronikusan irányított 

rendszerek vizsgálatához szükséges rendszertesztereket 

- elkészíteni, kitölteni a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat 

- a munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartani 

- kezelni a munkafolyamat során keletkezett veszélyes anyagokat, hulladékokat 

- kapcsolatot tartani az ügyféllel, az ellenőrző hatóságokkal 

- szakmai tudását karbantartani és fejleszteni 

- gondoskodni a műszerek folyamatos hitelesítéséről 

- rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat 



 

  

Kapcsolódó szakképesítések 

A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

55 525 01 Autótechnikus szakképesítés-ráépülés 

55 525 02 Gázautószerelő szakképesítés-ráépülés 
 

VII. Szakmai követelmények 

A B 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szak-

képesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító száma megnevezése 

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok 

10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok 

10418-12 Járműkarbantartás 

10421-12 Autószerelő feladatai 

10422-12 Járműdiagnosztika 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

VIII. Vizsgáztatási követelmények 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban fog-

laltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint 

– egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Járműkarbantartás 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Végezzen el egy gyári előírású, futás kilométerhez kötött reví-

zió műveletsort. Adatbázisból állítsa össze a munka műveleti elemeit. Határozza meg a fel-

használandó alkatrészeket, segéd- és üzemanyagokat, vizsgáló eszközöket, műszereket, cél-

szerszámokat. Végezze el a revíziót, dokumentálja a munkavégzést. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15% 

 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Jármű szerkezet javítása 

 



 

  

A vizsgafeladat ismertetése: A rendelkezésre bocsátott gépjármű fődarab ellenőrzése, minő-

sítése, szükség szerinti szétszerelése, a hibás alkatrészek cseréje vagy javítása, a javítást köve-

tően a fődarab összeszerelése, beállítása majd ismételt minősítése, a javítás dokumentálása. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Jármű diagnosztika 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Hibásan működő fődarab, egység, rendszer vagy alkatrész azo-

nosítása, hiba megállapítás méréssel, a hiba kijavítása alkatrészcserével vagy beállítással, 

működésének ellenőrzése, mérési jegyzőkönyv készítése. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15% 

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma szá-

mítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, egységek, részegységek, alkatrészek 

és mindezek kapcsolatai az autó-szerkezettan, az autóvillamosság, autóelektronika és a jár-

műdiagnosztika tárgyköreiből 

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 % 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga 

kérdései a megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 % 

 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

 

 
 
 

HELYI TANTERV 

 a 

 

XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ 

ágazathoz tartozó 



 

  

 

54 525 02  

AUTÓSZERELŐ  

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ  

 

 
a 2016-tól  nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 
 

 

A helyi tanterv a  

30/2016.(VIII.31.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv és  

35/2016.(VIII.31.) NFM rendeletben kiadott SZVK alapján készült.  

 

  

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKRŐL ÉS AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK 

MÓDOSÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJÉRŐL SZÓLÓ 150/2012. (VII. 6.) KORM. 

RENDELET, VALAMINT A 2016/2017. TANÉVRE VONATKOZÓ 

SZAKMASZERKEZETI DÖNTÉSRŐL ÉS A 2016/2017. TANÉVBEN INDULÓ 

KÉPZÉSEK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA JOGOSÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSEIRŐL 

SZÓLÓ 297/2015. (X. 13.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 25/2016. (II. 

25.) KORM. RENDELET SZERINT  

A XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATBAN, AZ 54 525 02 AUTÓSZERELŐ 

ÉRETTSÉGI VÉGZETTSÉGHEZ KÖTÖTT ÁGAZATI SZAKKÉPESÍTÉS ESETÉN, AZ 

ÉRETTSÉGI VIZSGA KERETÉBEN MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ 

SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE:  

 

31 525 01 Kerékpárszerelő és 

32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője  

[Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány] 
 

 

 

 

 

 

 

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 eljá-

rásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a(z) 54 525 02 számú, autószerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgaköve-

telményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 
 



 

  

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 525 02 

Szakképesítés megnevezése: Autószerelő 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXII. Közlekedésgépész 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

 

Elméleti képzési idő aránya: 50% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 5 évfolyamos 

képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra.  
 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 

 

IV.  A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szak-

mai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi 

utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolya-

mos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óra-

számával. 
 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv nél-

kül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 
 



 

  

Megjegyzések: 

1. A 2016/2017-es tanévre a 9. évfolyam tantárgyfelosztása a 2016. augusztus 31-ig rendelkezésre álló szakgimnáziumi kerettanterv tervezet 

adatai alapján készült, a szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszámait az 1. számú táblázat tartalmazza. 

A zárójelbe tett óraszámoknak megfelelő korrekciók a 2017/2018-as tanévben történnek meg. 

2. Az 1. számú táblázatban a fő szakképesítéshez tartozó tantárgyak és a hozzájuk rendelt óraszámok vastagított betűvel szerepelnek. 

3. A szabadsáv óraszámai a kötelezően előírt óraszámokhoz hozzáadva dőlt betűvel szerepelnek. 

 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 
 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti óra-

szám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatko-

zóan: 

Összesen 
(8) 

7+2 

(3) 

4 
8 4 

140 

5 5 

140 

5 5 17 14 17 14 

160 

17 14 

Összesen 11+2 12 10 10 31 31 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

10416-16 Közlekedéstechnikai 

alapok szakmai követelmény-

modul 

Közlekedési ismeretek 1   1                   2         

Műszaki rajz 1   1                   2         

Mechanika 1+2   1                   2         

Gépelemek-géptan          2            2         

Technológiai alapismere-

tek 
2   1                   3         



 

  

Elektrotechnika-

elektronika 
    1     2     3       6         

10417-16 Közlekedéstechnikai 

gyakorlatok 

Karbantartási gyakorla-

tok 
  (3) 4   3     3            10       

Mérési gyakorlatok                   4       4       

10504-16 Kerékpárszerelő 

feladatai 

Kerékpár szerkezeti ismere-

tek 
          1                       

Kerékpárok javítási gyakor-

lata 
            2     1                

10443-16 Gépkezelő általános 

ismeretei 

Gépkezelő általános ismere-

tei 

(3) 

2 
  2           2                 

10445-16 Emelőgépkezelő 

speciális feladatai 

Emelőgépkezelő speciális 

feladatai 
    1                             

Emelőgépkezelő speciális 

feladatai gyakorlat 
      1                           

10418-16 Járműkarbantartás 

Járműkarbantartás                     1         1   

Gazdasági ismeretek                     0,5         0,5   

Járműkarbantartás gya-

korlata 
                      3         3 

10421-16 Autószerelő feladatai 

Gépjármű szerkezettan                     6         6   

Gépjármű-villamosságtan                     4         4   

Szerelési gyakorlat                       7         7 

10422-16 Járműdiagnosztika 

Járműdiagnosztika                     3         3   

Járműdiagnosztika gya-

korlata 
                      4         4 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

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



 

  

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 
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5/13. 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a 

1/13. 2/14. 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szak-

képe-

sítésre 

vonatkozó: 

Összesen 180 108 180 108 
140 

144 108 
140 

93 124 

1778 453 1325 

527 434 

2739 

612 504 
160 

527 434 

2237 

Összesen 288 288 252 217 961 1116 961 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1124 óra (49,2%) 

  

1139 óra (50,9%) 

Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1162 óra (50,8%) 1098 óra (49,1%) 

1
1

4
9

9
-1

2
 

F
o

g
la

lk
o
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at

ás
 I

I.
 Foglalkoztatás II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi alapisme-

retek 
                    0 4   4     4  4 

Munkaviszony létesí-

tése 
                    0 4   4     4  4 

Álláskeresés                     0 4   4     4  4 

Munkanélküliség                     0 3   3     3  3 

1
1

4
9

8
-1

2
 

F
o
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o

zt
at

ás
 I

. 
(é

re
tt

sé
g
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e 

ép
ü

lő
 k

ép
zé

se
k

 e
se

té
n

) 

Foglalkoztatás I. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani rendszere-

zés 1 
                    0 8   8     8  8 

Nyelvtani rendszere-

zés 2 
                    0 8   8     8  8 

Nyelvi készségfejlesz-

tés 
                    0 24   24     24  24 

Munkavállalói szó-

kincs 
                    0 22   22     22  22 

1
0

4
1

6
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6
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k
ö

v
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é

n
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m
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d
u

l Közlekedési ismere-

tek 
36 0 36 0   0 0   0 0 72 

 

0 

 

72 
0 0 72 72 0   0 0 72 



 

  

Közlekedéstörténet, 

közlekedési fogalmak 
12                   12     12 12      12 

A közúti,, a vasúti, a 

vízi és a légi közleke-

dés technikája 

24                   24     24 24      24 

A járművek menetdi-

namikája 
   36                36     36 36      36 

Műszaki rajz 36 0 36 0   0 0   0 0 72 0 72 0 0 72 72 0   0 0 72 

Síkmértani szerkeszté-

sek és vetületi ábrázo-

lás 

10                   10     10 10      10 

Metszeti ábrázolás 13                   13     13 13      13 

Méretmegadás, felü-

letminőség, tűrések és 

illesztések 

13                   13     13 13      13 

Jelképes ábrázolások     36               36     36 36      36 

Mechanika 36 0 36 0   0 0   0 0 72 0 72 0 0 72 72 0   0 0 72 

Merev testek általános 

statikája 
9                   9     9 9      9 

Síkbeli egyensúlyi 

szerkezetek 
18                   18     18 18      18 

Szilárdságtan 9   18               27     27 27      27 

Kinematika, kinetika     18               18     18 18      18 

Gépelemek-géptan 0 0 0 0   72 0   0 0 72 0 72 0 0 72 72 0   0 0 72 

Bevezetés, kötőgép-

elemek, kötések, 

biztosítások 

          20         20     20 20      20 

Rugók és 

lengéscsilapítók 
          10         10     10 10      10 

Csövek és csőszerel-

vények 
          8         8     8 8      8 

Tengelyek           7         7     7 7      7 

Csapágyazások           3        3     3 3      3 

Tengelykapcsolók           6        6     6 6      6 

Fékek           6        6     6 6      6 

Hajtások, hajtóművek, 

mechanizmusok 
          12        12     12 12      12 



 

  

Technológiai alapis-

meretek 
72 0 36 0   0 0   0 0 108 

 

0 

 

108 0 0 108 108 0   0 0 108 

Alapfogalmak 12                   12     12 12      12 

Fémes szerkezeti 

anyagok 
12                   12     12 12      12 

Nemfémes szerkezeti 

anyagok 
12                   12     12 12      12 

Öntészet, 

melegalakítások, 

hőkezelések 

18                   18     18 18      18 

Kötések 12                   12     12 12      12 

Forgács nélküli hideg-

alakítások 
6                   6     6 6      6 

Forgácsolás     6               6     6 6      6 

Felújítási technológiák     10               10     10 10      10 

Anyag és hibakereső 

vizsgálatok 
    10               10     10 10      10 

Szereléstechnika     10               10     10 10      10 

Elektrotechnika-

elektronika 
0 0 36 0   72 0   93 0 201 

 

0 

 

201 0 0 201 216 0   0 0 216 

Villamos alapfogal-

mak 
    20               20     20 27      27 

Passzív és aktív villa-

mos hálózatok 
    16      10         26     26 26      26 

Vegyi elektromos 

folyamatok 
          8         8     8 8      8 

A villamos tér           16         16     16 16      16 

A mágneses tér           26         26     26 26      26 

Váltakozóáramú 

áramkörök, a transz-

formátor 

          12         12     12 16      16 

Háromfázisú hálóza-

tok 
                10   10     10 10      10 

Villamos gépek                 28   28     28 28      28 

Félvezetők                 24   24     24 28      28 

Impulzustechnikai és 

digitális áramkörök  
                31   31     31 31      31 
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 Karbantartási gya-

korlatok 
0 108 0 108 140  0 108 140  0 0 324 

 

0 

 

324 0 0 324 0 360  160 0 0 360 

Mérés és előrajzolás   36                 36     36  36     36 

Megmunkálás I.   72                 72     72  72     72 

Kötések       108             108     108  108     108 

Megmunkálások II.             36       36     36  36     36 

Anyagvizsgálatok             12       12     12  12     12 

Szerelés             60      60     60  96     96 

Mérési gyakorlatok 0 0 0 0   0 0   0 124 124 0 124 0 0 124 0 144   0 0 144 

Villamos méréstechni-

kai alapismeretek 
                  40 40     40  50     50 

Egyenáramú villamos 

alapmérések 
                  68 68     68  78     78 

Váltakozóáramú vil-

lamos alapmérések 
                  16 16     16  16     16 
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Kerékpár szerkezeti 

ismeretek 
0 0 0 0   36 0   0 0 36 

 

36 

 

0 0 0 36 0 0   0 0 0 

Vázszerkezetek           6         6     6       0 

Hajtóművek           12         12     12       0 

Fékek           9         9     9       0 

Futóművek           9         9     9       0 

Kerékpárok javítási 

gyakorlata 
0 0 0 0   0 72   0 31 103 

 

103 

 

0 0 0 103 0 0   0 0 0 

Üzembe helyezés             30       30     30       0 

Karbantartási felada-

tok 
            42     31  73     73       0 
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Gépkezelő általános 

ismeretei 
108 0 72 0   0 0   62 0 242 

 

242 

 

0 0 0 242 0 0   0 0 0 

Gépelemek 36                   36     36       0 

Belsőégésű motorok     36               36     36       0 

Elektromosság alapfo-

galmai 
                31   31     31       0 

Hidraulika és pneuma-

tika 
    36               36     36       0 

Gazdaságos üzemelte-

tés 
               5    5     5      0 



 

  

Munka- és balesetvé-

delmi ismeretek 
36                   36     36      0 

Gépkezelő adminiszt-

rációs feladatai 
                6   6     6      0 

Hibaelhárítás 36                   36     36      0 

Elsősegély-nyújtási 

alapismeretek 
                10   10     10      0 

Tűz- és környezetvé-

delmi ismeretek 
               10    10     10      0 
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Emelőgépkezelő 

speciális feladatai 
0 0 36 0   0 0   0 0 36 

 

36 

 

0 0 0 36 0 0   0 0 0 

Az emelőgép rendsze-

rezése, szerkezettana 
    12               12     12      0 

Rakatképzés szabályai     4               4     4      0 

Veszélyes és egés-

zségre ártalmas anya-

gok 

    4               4     4      0 

Teherfelvevő-, kötöző-

és függesztő eszközök 
    4               4     4      0 

Anyagmozgatás, 

közlekedés szabályai a 

munkaterületen 

    4               4     4      0 

Kötöző és irányítói 

feladatok 
    4               4     4      0 

Egyéni és csoportos 

védőfelszerelések 
    4               4     4      0 

Emelőgépkezelő 

speciális feladatai 

gyakorlat 

0 0 0 36   0 0   0 0 36 

 

36 

 

0 0 0 36 0 0   0 0 0 

Emelőgép üzemeltetés 

előtti karbantartó-

műszaki vizsgálata 

      8             8     8      0 

Emelőgép-napló kitöl-

tése 
      4             4     4      0 

Működési vizsgálat       4             4     4      0 

Kezelőszervek műkö-

désének ellenőrzése 
      4             4     4      0 



 

  

Távvezérlő működése       4             4     4      0 

Gépkezelési (emelési) 

gyakorlat 
      12             12     12      0 
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Járműkarbantartás 0 0 0 0   0 0   0 0 0  

0 

 

0 
31 0 31 0 0   31 0 31 

Dokumentációs isme-

retek 
                    0 15   15     15  15 

Ápolási és szervizmű-

veletek 
                    0 6   6     6  6 

Gépkocsi vizsgálati 

műveletek 
                    0 10   10     10  10 

Gazdasági ismeretek 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

 

Adózási ismeretek                     0 6   6     6  6 

Munkajogi ismeretek                     0 4   4     4  4 

Gazdasági társaságok                     0 3   3     3  3 

Fogyasztóvédelmi 

ismeretek 
                    0 2   2     2  2 

Járműkarbantartás 

gyakorlata 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

 

0 

 

0 0 93 93 0 0   0 93 93 

Dokumentációs isme-

retek 
                    0   10 10      10 10 

Ápolási és szervizmű-

veletek 
                    0   30 30      30 30 

Gépkocsi vizsgálati 

műveletek 
                    0   53 53      53 53 
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Gépjármű szerkezet-

tan 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

 

0 

 

0 
186 0 186 0 0   186 0 186 

Otto-motorok szerke-

zete, működése 
                    0 30   30     30  30 

Dízelmotorok szerke-

zete, működése 
                    0 30   30     30  30 

Motorok hűtése, kené-

se 
                    0 8   8     8  8 

Motorok tüzelőanyag-

ellátó rendszerei 
                    0 32   32     32  32 

Erőátviteli berendezé-

sek 
                    0 28   28     28  28 

Futóművek, kormány-

berendezések 
                    0 28   28     28  28 



 

  

Fékrendszerek                     0 30   30     30  30 

Gépjármű-

villamosságtan 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

 

0 

 

0 124 0 124 0 0   124 0 124 

A gépjármű villamos 

hálózata 
                    0 20   20     20  20 

Villamos energia 

ellátás  
                    0 34   34     34  34 

Fogyasztók                     0 34   34     34  34 

Motorok elektronikus 

irányítása 
                    0 36   36     36  36 

Szerelési gyakorlat 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 217 217 0 0   0 217 217 

Motorok                     0   70 70      70 70 

Erőátviteli berendezé-

sek 
                    0   35 35      35 35 

Futóművek, kormány-

berendezések 
                    0   28 28      28 28 

Fékrendszerek                     0   28 28      28 28 

Elektromos berende-

zések szerelése 
                    0   56 56      56 56 
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Járműdiagnosztika 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 93 0 93 0 0   93 0 93 

Motordiagnosztika                     0 36   36     36  36 

Futómű- és fékdiag-

nosztika 
                    0 22   22     22  22 

Villamos berendezé-

sek diagnosztikája 
                    0 35   35     35  35 

Járműdiagnosztika 

gyakorlata 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

 

0 

 

0 0 124 124 0 0   0 124 124 

Motordiagnosztika                     0   48 48     0  48 

Futómű- és fékdiag-

nosztika 
                    0   28 28     0  28 

Villamos berendezé-

sek diagnosztikája 
                    0   48 48      48 48 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 



 

  

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatáro-

zott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

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

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 



 

  

V. Szintvizsga: - 

VI. Pályatükör 
 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások 

A B C 

FEOR száma FEOR megnevezése 
A szakképesítéssel betölthető 

munkakörök 

7331 
Gépjármű- és motorkarban-

tartó, -javító 

Autóbusz-szerelő 

Autódiagnosztikai szerelő 

Autójavító 

Közúti járműszerelő 

Teherautó szerelő 

4132 
Szállítási, szállítmányozási 

nyilvántartó 

Gépjármű diszpécser 

Fuvarozási ügyintéző 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére 

vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállí-

tási műveleteket hajt végre. Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak főegységeit és 

szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez. 

Megtervezi a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás esetén azo-

nosítja és kiválasztja a szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a szerelési 

műveleteket, majd méréssel, próbával ellenőrzi. Az autószerelő a közúti járművön környezet-

védelmi és közlekedésbiztonsági ellenőrző mérést hajt végre, a szükséges javítási és bizonyla-

tolási dokumentációt kiállítja. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

 

- elvégezni a gépjármű időszakos karbantartását, a szervizműveleteket; 

- gépjárművek részegységeit megvizsgálni, javítani; 

- kiválasztani a szükséges mérési, vizsgálati módszert; 

- szemrevételezéssel és diagnosztikai módszerekkel meghatározni a hibák lehetséges 

okait; 

- eldönteni, hogy a hiba beállítással vagy alkatrészcserével szüntethető-e meg; 

- kiválasztani a megfelelő alkatrészt, segédanyagot, célszerszámot; 

- műszaki vizsgára felkészíteni a gépjárművet; 

- munkája során használni a rendelkezésre álló dokumentációt, adatbázisokat; 

- alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket, az elektronikusan irányított 

rendszerek vizsgálatához szükséges rendszer-tesztereket; 

- elkészíteni, kitölteni a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat; 

- a munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartani; 

- kezelni a munkafolyamat során keletkezett veszélyes anyagokat, hulladékokat; 

- kapcsolatot tartani az ügyféllel, az ellenőrző hatóságokkal; 

- szakmai tudását karbantartani és fejleszteni; 

- gondoskodni a műszerek folyamatos hitelesítéséről; 

- rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat. 



 

  

 

Kapcsolódó szakképesítések 

A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

55 525 01 Autótechnikus szakképesítés-ráépülés 

55 525 02 Gázautószerelő szakképesítés-ráépülés 

55 525 03 
Alternatív gépjárműhajtási techni-

kus 
szakképesítés-ráépülés 

54 525 01 Autóelektronikai műszerész azonos ágazat 

54 525 03 Avionikus azonos ágazat 

34 525 02 Gépjármű mechatronikus azonos ágazat 

34 841 01 
Gépjármű-építési, szerelési logisz-

tikus 
azonos ágazat 

34 525 01 Gépjárműépítő, szerelő azonos ágazat 

34 841 03 Hajós szakmunkás  azonos ágazat 

54 841 01 Hajózási technikus azonos ágazat 

34 525 03 Járműfényező azonos ágazat 

34 525 04 
Járműkarosszéria előkészítő, felü-

letbevonó 
azonos ágazat 

34 525 05 Járműkarosszéria készítő, szerelő azonos ágazat 

34 525 06 Karosszérialakatos azonos ágazat 

34 543 05 Kishajóépítő, -karbantartó azonos ágazat 

54 525 09 Kocsivizsgáló azonos ágazat 

34 525 07 Motorkerékpár-szerelő azonos ágazat 

54 525 10 Repülőgép szerelő azonos ágazat 

54 525 11 
Vasúti jármű dízelmotor- és hajtás-

szerelő 
azonos ágazat 

54 525 12 
Vasúti jármű szerkezeti és fék-

rendszer szerelője 
azonos ágazat 

54 525 13 
Vasúti jármű villamos rendszerei-

nek szerelője 
azonos ágazat 

 

 

 

 

 



 

  

VII. Szakmai követelmények 

A B 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesí-

tések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító száma megnevezése 

10416-16 Közlekedéstechnikai alapok 

10417-16 Közlekedéstechnikai gyakorlatok 

10418-16 Járműkarbantartás 

10421-16 Autószerelő feladatai 

10422-16 Járműdiagnosztika 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

11499-12 Foglalkoztatás II. 
 

 

VIII. Vizsgáztatási követelmények 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglal-

tak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – 

egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 
 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

     Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Járműkarbantartás, járműszerkezet javítása és járműdiag-

nosztika 

 

     A vizsgafeladat ismertetése: 

Egy gyári előírású, futás kilométerhez kötött revízió műveletsor elvégzése. Adatbázisból ál-

lítsa össze a munka műveleti elemeit. Határozza meg a felhasználandó alkatrészeket, segéd- 

és üzemanyagokat, vizsgáló eszközöket, műszereket, célszerszámokat. Végezze el a revíziót, 

dokumentálja a munkavégzést. 

A rendelkezésre bocsátott gépjármű fődarab ellenőrzése, minősítése, szükség szerinti szét-

szerelése, a hibás alkatrészek cseréje vagy javítása, a javítást követően a fődarab összeszere-

lése, beállítása majd ismételt minősítése, a javítás dokumentálása. 

Hibásan működő fődarab, egység, rendszer vagy alkatrész azonosítása, hibamegállapítás 

méréssel, a hiba kijavítása alkatrészcserével vagy beállítással, működésének ellenőrzése, 

mérési jegyzőkönyv készítése. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 % 

     Központi írásbeli vizsgatevékenység 



 

  

A vizsgafeladat megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex központi írásbeli feladatsor, amelynek tartalma szá-

mítási és mérési módszerek, jelenségek, működési elvek, egységek, részegységek, alkatré-

szek és mindezek kapcsolatai a gépjármű-szerkezettan, a gépjármű-villamosság, autóelekt-

ronika és a gépjárműdiagnosztika tárgyköreiből. 

Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha az előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra ér-

tékelhető. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 

      

     Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Autószerelő szakmai ismeretek 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga 

kérdései az autószerelő feladatai és a járműdiagnosztika szakmai követelménymodulok té-

maköreit tartalmazza. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % 

 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

 



 

  

ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KÓS KÁROLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 341 01 OKJ számú 

KERESKEDŐ 

szakképesítés 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

HELYI TANTERV 

 az  

 

54 341 01  

KERESKEDŐ  

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,  

 

valamint a 

XXVI. KERESKEDELEM 

ÁGAZATHOZ 

 
a 2013-2015 között nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 

 
A helyi tanterv a  

14/2013.(IV.5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv és  

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012.(VIII.27.)NGM rendelet módosításáról szóló  

12/2013.(III.28.) NGM rendeletben, illetve  

4/2015.(II.19.) NGM rendeletben kiadott SZVK alapján készült.  

 

 

 
A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy 

évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos szakképzésben az első 

évfolyamra előírt tartalom) a Kereskedelem ágazat alábbi szakképesítéseire egységesen 

vonatkozik: 

 

- 54 341 01 Kereskedő 

- 54 345 01 Logisztikai ügyintéző 

- 52 841 09 Postai üzleti ügyintéző 

 

 

 

 

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 54 341 01 Kereskedő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalma-

zó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

alapján készült.      

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 341 01 

A szakképesítés megnevezése: Kereskedő 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXVI. Kereskedelem 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 5 évfolyamos 

képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfo-

lyamot követően 140 óra. 

 
III.        A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi vizsga  

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 
IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

 

 
Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 



 

  

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 



 

  

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

Szakmai követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 

ögy 

10. 

ögy 

11. 

ögy 

12. 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
heti óra-

szám 
heti óraszám 

heti óra-

szám 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12  

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és biz-

tonság 
0,5             

11499-12  

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.            0,5+0,5  

11498-12  

Foglalkoztatás I. (érettsé-

gire épülő képzések ese-

tén) 

Foglalkoztatás I.            2  

10032-12  

Marketing 

A marketing alapjai       1   2    

Marketing a gyakorlatban         20  1   

11508-12 

Az áruforgalom tervezé-

se, irányítása, elemzése 

Az üzleti tevékenység terve-

zése, elemzése 
2+0,5   3   3   3    

Vezetési ismeretek          1    

Üzleti tevékenység a gyakor-

latban 
 1   1   1+1 60  1   

11507-12 

Az áruforgalom lebonyo-

lítása 

Áruforgalom 1,5+0,5   2+1   1   1    

Áruforgalom gyakorlata   70   105  1 60  1+1   



 

  

10033-12 

A vállalkozások működ-

tetése 

Vállalkozási ismeretek            4+1  

Vállalkozási ismeretek gya-

korlat 
            2 

10025-12 

A kereskedelmi egység 

működtetése 

A működtetés szabályai            4  

A működtetés szabályai gya-

korlat 
            2 

10031-12 

A főbb árucsoportok 

forgalmazása 

Áruismeret- és forgalmazás            7,5+1,5  

Értékesítési gyakorlat             7+1 

Értékesítés idegen nyelven            2  

összes óra 4+1 1 
70 

5+1 1 
105 

5 2+1 
140 

7 3+1 20+3 11+1 

összes óra 5+1 6+1 7+1 10+1 31+4 

 
A kerettanterv szakmai tartalma -a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően- a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

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

 

 

 

 



 

  

V.  Szintvizsga: – 

 

 

VI. Pályatükör 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 

A B C 

FEOR szá-

ma 

FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munka-

kör(ök) 

5111 Kereskedő 

Ajándékkereskedő 

Állatkereskedő 

Autókereskedő 

Bébi és gyermekruha kereskedő 

Bútor- és lakástextil-kereskedő 

Cipőkereskedő 

Divatáru kereskedő 

Dohány-bazárkereskedő 

Édesség kereskedő 

Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő 

Fodrászcikk kereskedő 

Galériatulajdonos, kereskedő 

Gumiabroncs kereskedő 

Halkereskedő 

Használtautó kereskedő 

Használtcikk-kereskedő 

Használtruha-kereskedő 

Háztartásifelszerelés-kereskedő 

Híradástechnikai- és elektronikaicikk-

kereskedő 

Hírlapárus, trafikos 

Hús és élelmiszerkereskedő 

Járműalkatrész kereskedő 

Játékkereskedő 

Könyvkereskedő 

Kötöttáru kereskedő 

Kultúrcikk-kereskedő 

Méteráru konfekciókereskedő 

Műanyagáru kereskedő 

Műkereskedő 

Műszaki bizományi kereskedő 

Műszaki- és elektronikaicikk kereskedő 

Papír- és írószer kereskedő 

Rádiótelefon kereskedő 

Régiségkereskedő 

Sportszer- és játékkereskedő 

Szerencsejáték kereskedő 

Színesfém-kereskedő 

Takarmány- és tápkereskedő 



 

  

Tüzelő- és építőanyag-kereskedő 

Vas- és műszaki kereskedő 

Vegyes iparcikk kereskedő 

Villamossági cikk kereskedő 

Virágkereskedő 

5112 Vezető eladó 

Áruházi osztályvezető 

Áruházi részlegvezető 

Szupermarket részlegvezető 

1333 

Kereskedelmi tevé-

kenységet folytató 

egység vezetője 

Boltvezető 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Különböző árucikkek beszerzésével és értékesítésével foglalkozik, ellátja az adott kiskereske-

delmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, irányítja, szervezi és elle-

nőrzi a kiskereskedelmi vállalkozás működését, ellátja a nyilvántartással és adatszolgáltatással 

kapcsolatos feladatokat. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- vállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni 

- irányítani, szervezni, ellenőrizni a kereskedelmi egység tevékenységét 

- marketing tevékenységet végezni 

- megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet 

- megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket, 

gazdálkodni a készletekkel 

- megszervezni és lebonyolítani az értékesítési tevékenységet 

- ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat 

- ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat 

- felmérni és értékelni a piaci környezetet bolthálózat létrehozása szempontjából 

- kiválasztani, kialakíttatni a legkedvezőbb kondíciójú üzlethelyiségeket 

- kialakítani a bolthálózat szabályai szerint az üzlet külső/belső arculatát, választékát, biz-

tosítani a személyi és tárgyi feltételeket 

 

 

Kapcsolódó szakképesítések 

 

A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

- - - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

VII.  Szakmai követelmények 
 

A B 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet 

szerinti 

azonosító száma megnevezése 

10025-12 A kereskedelmi egység működtetése 

11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása 

11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése 

10031-12 A főbb árucsoportok forgalmazása 

10032-12 Marketing 

10033-12 A vállalkozások működtetése 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 
 

VIII.  Vizsgáztatási követelmények 
 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglal-

tak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – 

egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 
 

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 

Gyakorlati vizsgatevékenység 
 

A vizsgafeladat megnevezése: Az áruk forgalmazása 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A kereskedelmi egységben kijelölt termékcsoport példáján ke-

resztül bemutatja az áruforgalmi tevékenység szabályszerű feladatait, bizonylatait 

A gyakorlati vizsga végrehajtása a megadott követelménymodulok alábbi témaköreiből össze-

állított tételsor alapján történik: 

Elvégzi egy kijelölt árucsoport átvételét, ellenőrzi bizonylatait, ismerteti az áru/göngyöleg 

ellenérték kifizetésének menetét 

Árut ajánl a vevőnek, segíti a vásárlási döntésben, tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgál-

tatásokról az értékesített termékről számlát készít 

Bemutatja a kereskedelmi egységben alkalmazott vagyonvédelmi, árumozgató és árazó gépek, 

eszközök, berendezések fajtáit, kezelési szabályait 

Bemutatja a pénztáros feladatait, a pénztárgépek szerepét, az ellenérték elszámolás szabályait, 

pénztárbizonylatot készít 

Bemutatja az élelmiszerek és vegyiáruk tárolására, értékesítésére vonatkozó előírásokat, sza-

bályokat 

Bemutatja a műszaki áruk használatát és kezelését, meggyőződik üzemképességükről 

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 



 

  

Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 

A vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozás működtetése 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsgakérdések a megadott 

követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák: 

A vállalkozási formák és azok jellemzői 

Az üzleti terv tartalma, felépítése 

Vagyon fogalma, tagolása, a mérleg szerkezete, az eredmény kimutatás adatainak értelmezé-

se, felhasználása a döntésekben 

A forgalom-alakulás, gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési 

módszerek 

A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai 

A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó jogszabályok 

Készletgazdálkodás, mutatószámai, értelmezésük, hatásuk az eredményre 

Pénzforgalomhoz kapcsolódó bizonylatok fajtái, kitöltésük szabályai 

Áruforgalmi jelentés szerepe, tartalma, kitöltésének szabályai 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 
 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 
 

A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal kapcsolatos feladatok 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a szakmai követelmények alapján összeállított, előre 

kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 

megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák: 

A piackutatás céljai, módszerei, egy piackutatási folyamat megtervezése 

Értékesítési akció előkészítése, megtervezése, értékelése 

A mennyiségi és minőségi áruátvétel feladatai, a hibás teljesítésből adódó teendők 

Az áruk szakmai szabályok-arculat szerinti kihelyezésének, az árak feltüntetésének szabályai  

A készpénzzel és készpénzkímélő módon fizetés lehetőségei, szabályai 

A fogyasztói érdekvédelem előírásai, a vevőreklamáció intézésének szabályai 

Az áru és vagyonvédelmi rendszerek jellemzői, berendezések fajtái, használata 

A leltározási bizonylatok szerepe, tartalma, leltáreredmény megállapítása 

Az árukhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, szabályszerűsége, a termék-

címkék információ tartalma 

Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok, jogszabályok 

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 
 

 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:– 



 

  

HELYI TANTERV 

 a  

 

XXVI. KERESKEDELEM 

ágazathoz tartozó 

 

54 341 01  

KERESKEDŐ  

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ  

 

 
a 2016-tól  nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 
 

 

A helyi tanterv a  

30/2016.(VIII.31.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv és   

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012.(VIII.27.)NGM rendelet módosításáról szóló  

29/2016.(VIII.26.) NGM rendeletben kiadott SZVK alapján készült.  

 

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKRŐL ÉS AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK 

MÓDOSÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJÉRŐL SZÓLÓ 150/2012. (VII. 6.) KORM. 

RENDELET, VALAMINT A 2016/2017. TANÉVRE VONATKOZÓ 

SZAKMASZERKEZETI DÖNTÉSRŐL ÉS A 2016/2017. TANÉVBEN INDULÓ 

KÉPZÉSEK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA JOGOSÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSEIRŐL 

SZÓLÓ 297/2015. (X. 13.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 25/2016. (II. 

25.) KORM. RENDELET SZERINT  

A XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATBAN, AZ 54 341 01 KERESKEDŐ ÉRETTSÉGI 

VÉGZETTSÉGHEZ KÖTÖTT ÁGAZATI SZAKKÉPESÍTÉS ESETÉN, AZ ÉRETTSÉGI 

VIZSGA KERETÉBEN MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ SZÁMA ÉS 

MEGNEVEZÉSE:  

34 341 01 ELADÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 eljá-

rásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

 a(z) 54 341 01 számú, Kereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgaköve-

telményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 341 01 

Szakképesítés megnevezése: Kereskedő 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVI. Kereskedelem 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 5 évfolyamos 

képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra.  

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 

 

IV.  A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szak-

mai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi 

utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolya-

mos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óra-

számával. 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.   140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 



 

  

Ögy.   140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 

választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. 

évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző isko-

la szakmai programjában kell rendelkezni. 

 



 

  

Megjegyzések: 

4. A 2016/2017-es tanévre a 9. évfolyam tantárgyfelosztása a 2016. augusztus 31-ig rendelkezésre álló szakgimnáziumi kerettanterv tervezet 

adatai alapján készült, a szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszámait az 1. számú táblázat tartalmazza. 

5. Az 1. számú táblázatban a fő szakképesítéshez tartozó tantárgyak és a hozzájuk rendelt óraszámok vastagított betűvel szerepelnek. 

6. A szabadsáv óraszámai a kötelezően előírt óraszámokhoz hozzáadva dőlt betűvel szerepelnek. 

 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 
 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti óraszám 
heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám 
heti óraszám 

heti óra-

szám ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonat-

kozóan: 

Összesen 8+2 3 6,5 5,5 

140 

7,5 2,5 

140 

8 2 15,5 15,5 26 5 

160 

13,5 17,5 

Összesen 11+2 12 10 10 31,0 31,0 31,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

10032-12 Marketing 
Marketing           1     1   2,5   2     2,5   

Marketing gyakorlat                       4         4 

11718-16 Üzleti levelezés és 

kommunikáció 
Levelezés 1,5+1,5   2                   3,5         

10031-16 A főbb árucsopor-

tok forgalmazása 

Élelmiszer- és vegyi áru 

ismeret 
          2     2       4         

Műszak cikk áruismeret           2     2       4         



 

  

Ruházati- és bútor áru-

ismeret 
1,5+0,5                   1   1,5     1   

11992-16 Kereskedelmi 

ismeretek 

Kereskedelmi ismeretek 3   3                   6         

Kereskedelmi gyakorlat 

I. 
  2                       2       

Kereskedelmi gyakorlat II.   1   2     1     1               

11691-16 Eladástan 
Eladástan 1         1     1                 

Eladási gyakorlat       2     1     1               

11508-16 Kereskedelmi 

gazdálkodás 

Kereskedelmi gazdaság-

tan 
    1,5     1,5     2   5   5     3   

Kereskedelmi gazdaság-

tan gyakorlat 
      1,5     0,5         4,5   2     6,5 

10033-16 Vállalkozási, veze-

tési ismeretek 
Vállalkozástan                     2,5         2,5   

11719-16 Vállalkozási gya-

korlat 

Ügyvitel                     2         2   

Vállalkozási gyakorlat                       7   1     7 

10027-16 A ruházati cikkek 

és a vegyes iparcikkek for-

galmazása 

Iparcikk áruismeret 1                                 

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

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

 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
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5/13. 

A
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k

k
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s 

ö
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ó
ra

sz
ám

a 

1/13. 2/14. 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szak-

képe-

sítésre 

vonatkozó: 

Összesen 216 72 234 54 
140 

234 18 
140 

217 0 

1045 453 1045 

480,5 480,5 

2006 

936 180 
160 

418,5 542,5 

2237 

Összesen 288 288 252 217 961 1116 961 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1306,5 óra (60,4%) 

  

1354,5 óra (60,5%) 

Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 578 óra (39,6%) 882,5 óra (39,5%) 
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I.
 

Foglalkoztatás II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi alapismere-

tek 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkaviszony létesítése                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 3   3 0 0   3 0 3 
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Foglalkoztatás I. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 1                     0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvtani rendszerezés 2                     0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi készségfejlesztés                     0 22   22 0 0   22 0 22 

Munkavállalói szókincs                     0 24   24 0 0   24 0 24 
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 Marketing 0 0 0 0   36 0   31 0 67 0 67 77,5 0 144,5 72 0   77,5 0 149,5 

Marketing alapjai           36         36 36   72 72 0   0 0 72 

Marketingkommunikáció                 31   31 41,5   72,5 0 0   77,5 0 77,5 

Marketing gyakorlat 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 124 124 0 0   0 124 124 

Marketing alapjai gya-

korlat 
                    0   62 62 0 0   0 62 62 

Marketingkommunikáció 

gyakorlat 
                    0   62 62 0 0   0 62 62 
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Levelezés 54 0 72 0   0 0   0 0 126 0 126 0 0 126 126 0   0 0 126 



 

  

Gépírás 36   18               54     54 54 0   0 0 54 

Irodatechnikai eszközök 

fajtái, kezelése 
9                   9     9 9 0   0 0 9 

Irat-, és adatbáziskezelés     10               10     10 10 0   0 0 10 

Üzleti levelezés     44               44     44 44 0   0 0 44 

Üzleti kommunikáció 9                   9     9 9 0   0 0 9 
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Élelmiszer- és vegyi áru 

ismeret 
0 0 0 0   72 0   62 0 134 

0 134 
0 0 134 144 0   0 0 144 

Élelmiszer áruismeret           72     30   102     102 107 0   0 0 107 

Vegyi áru ismeret                  32   32     32 37 0   0 0 37 

Műszak cikk áruisme-

ret 
0 0 0 0   72 0   62 0 134 

0 134 
0 0 134 144 0   0 0 144 

Műszaki berendezések           72     62   134     134 144 0   0 0 144 

Ruházati- és bútor 

áruismeret 
54 0 0 0   0 0   0 0 54 

0 54 
31 0 85 54 0   31 0 85 

Ruházati áruismeret 54                   54     54 54 0   0 0 54 

Bútor áruismeret                     0 31   31 0 0   31 0 31 
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Kereskedelmi ismere-

tek 
108 0 108 0   0 0   0 0 216 

0 216 
0 0 216 216 0   0 0 216 

Áruforgalom 54   36               90     90 90 0   0 0 90 

Munka-, baleset- és 

tűzvédelem 
18                   18     18 18 0   0 0 18 

Fogyasztóvédelem     18               18     18 18 0   0 0 18 

Általános áruismeret     18               18     18 18 0   0 0 18 

Pénztár-, és pénzkezelés 18   18               36     36 36 0   0 0 36 

Bizonylatkitöltés 18   18               36     36 36 0   0 0 36 

Kereskedelmi gyakor-

lat I. 
0 72 0 0   0 0   0 0 72 

0 72 
0 0 72 0 72   0 0 72 

Áruforgalmi gyakorlat   54                 54     54 0 54   0 0 54 

Jogszabályok alkalmazá-

sa 
  18                 18     18 0 18   0 0 18 

Kereskedelmi gyakor-

lat II. 
0 36 0 72   0 36   0 31 175 

175 0 
0 0 175 0 0   0 0 0 

Pénztárgépkezelés   18   36     18     15 87     87 0 0   0 0 0 

Bizonylatkitöltés gya-

korlat 
  18   36     18     16 88     88 0 0   0 0 0 
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Eladástan 36 0 0 0   36 0   31 0 103 103 0 0 0 103 0 0   0 0 0 

A vásárlás pszichológiai 

tényezői 
10                   10     10 0 0   0 0 0 

Az eladó 8                   8     8 0 0   0 0 0 

Az eladás technikája 18                   18     18 0 0   0 0 0 

Eladás idegen nyelven           36     31   67     67 0 0   0 0 0 

Eladási gyakorlat 0 0 0 72   0 36   0 31 139 139 0 0 0 139 0 0   0 0 0 

Az eladó személyisége       18             18     18 0 0   0 0 0 

Eladási gyakorlat       54     36     31 121     121 0 0   0 0 0 
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Kereskedelmi gazda-

ságtan 
0 0 54 0   54 0   62 0 170 

0 170 
155 0 325 180 0   93 0 273 

Statisztikai alapismere-

tek 
    10               10     10 10 0   0 0 10 

Az áruforgalom tervezé-

se, elemzése 
    44               44 51   139 49 0   31 0 80 

Jövedelmezőség tervezé-

se, elemzése 
          54     31   85 52   137 85 0   31 0 116 

Eredményesség és va-

gyonvizsgálat 
                31   31 52   83 36 0   32 0 68 

Kereskedelmi gazda-

ságtan gyakorlat 
0 0 0 54   0 18   0 0 72 

0 72 
0 139,5 211,5 0 72   0 201,5 273,5 

Áruforgalom tervezése, 

elemzése gyakorlat 
      54             54   46,5 100,5 0 54   0 67,5 121,5 

Jövedelmezőség tervezé-

se, elemzése gyakorlat 
            18       18   46,5 64,5 0 18   0 67 85 

Eredményesség és va-

gyonvizsgálat gyakorlat 
                    0   46,5 46,5 0 0   0 67 67 
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Vállalkozástan 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 77,5 0 77,5 0 0   77,5 0 77,5 

Vállalkozási alapismere-

tek 
                    0 16,5   16,5 0 0   16,5 0 16,5 

Vállalkozások személyi- 

tárgyi feltételei 
                    0 15   15 0 0   15 0 15 

Vezetési ismeretek                     0 10   10 0 0   10 0 10 



 

  

Vállalkozások finanszí-

rozása 
                    0 16   16 0 0   16 0 16 

Üzleti terv                     0 20   20 0 0   20 0 20 
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Ügyvitel 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Vállalkozás indítása                     0 10   10 0 0   10 0 10 

Titkársági-, áruforgalmi 

feladatok 
                    0 34   34 0 0   34 0 34 

Pénzügyi feladatok                     0 18   18 0 0   18 0 18 

Vállalkozási gyakorlat 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 217 217 0 36   0 217 253 

Vállalkozás indításának 

gyakorlata 
                    0   28 28 0 5   0 28 33 

Titkársági-, áruforgalmi 

gyakorlat 
                    0   63 63 0 13   0 63 76 

Pénzügyi gyakorlat                     0   63 63 0 9   0 63 72 

Munkaügyi gyakorlat                     0   63 63 0 9   0 63 72 
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Iparcikk áruismeret 

 

 

 

 

 

36 0 0 0   0 0   0 0 36 

36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

Iparcikk áruismeret 36                   36     36 0 0   0 0 0 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatáro-

zott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

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

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 



 

  

V.  Szintvizsga: –  

 

VI. Pályatükör  

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

A B C 

FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munka-

kör(ök)  

5111 Kereskedő Bútor- és lakástextil-kereskedő  

  Műszaki- és elektronikaicikk kereskedő  

Ruházati és lábbeli kereskedő  

Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő  

5112 Vezető eladó Áruházi osztályvezető  

1333 

Kereskedelmi 

tevékenységet folytató 

egység vezetője 

Boltvezető  

3622 Kereskedelmi ügyintéző Kereskedelmi ügyintéző  
 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:  

A szakképzett kereskedő irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű 

működését, ellátja a nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Megszerve-

zi és lebonyolítja az áruforgalmi tevékenységet. Vállalkozást hoz létre / szűntet meg, gazdálko-

dást folytat. Marketing tevékenységet, piackutatást végez, felméri és elemzi a piaci környezetet. 

A nyereséges gazdálkodás érdekében hasznosítja a piackutatás eredményeit. E-kereskedelmi 

tevékenységet folytat.  

A szakképesítéssel rendelkező képes:  

- vállalkozást szabályszerűen létrehozni/működtetni/megszüntetni, ellátni, irányítani, 

szervezni és ellenőrizni a kereskedelmi egység szabályszerű működését  

- az áruforgalmi tevékenységet szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan megszervezni 

és működtetni  

- ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat  

- áruforgalmi tevékenységet tervezni, elemezni, értékelni  

- a gazdálkodás eredményességét elemezni, értékelni  

- a vállalkozás nyereséges gazdálkodása érdekében alkalmazni a marketing ismereteket  

- kialakítani a kereskedelmi egység külső/belső arculatát, termék-, ár-, értékesítési-, és 

kommunikációs politikáját  

- piackutatást végezni, a kutatás eredményeit a nyereséges kereskedelmi/vállalkozói tevé-

kenység érdekében hasznosítani  

- szabályszerűen ellátni és megszervezni az e-kereskedelmi tevékenységet  

- irodai, ügyviteli adminisztrációt végezni  

      -     üzleti levelezést folytatni hagyományos és elektronikus formában  

Kapcsolódó szakképesítések  

A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma  megnevezése 
a kapcsolódás 

módja 

54 341 02  Kereskedelmi képviselő  azonos ágazat  

34 341 01  Eladó  azonos ágazat  

34 215 04   Virágkötő és virágkereskedő  azonos ágazat  



 

  

VII. Szakmai követelmények  
 

 

 

A 

 

B 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesí-

tések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti  

 azonosító száma  megnevezés  

 11718-16  Az üzleti levelezés és kommunikáció  

 11992-16  Kereskedelmi ismeretek  

 12057-16  Kereskedelmi gazdálkodás  

 10031-16  A főbb árucsoportok forgalmazása  

 10032-12  Marketing  

 10033-16  A vállalkozási, vezetési ismeretek  

 11498-12  Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)  

 11499-12  Foglalkoztatás II.  

 11719-16  Vállalkozás a gyakorlatban  
 

 

 

VIII. Vizsgáztatási követelmények  
 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak 

szerint teljesített tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenérté-

kűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 
 

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 

Gyakorlati vizsgatevékenység  

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi 

egységben/tanboltban  

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az alábbi témakörökből tetszőlegesen választott legalább három 

témakört feldolgozó feladatleírás alapján a vizsgázó által húzott áruforgalomi munkatevékeny-

ség elvégzése, szóban történő bemutatása és egy bizonylat kitöltése:  

- mennyiségi áruátvétel,  

- minőségi áruátvétel,  

- árváltozás/ leltározás  

- visszáruzás  

- áruátadás más boltnak  

- árufeltöltés, árumozgató eszközök használata  

- áruelőkészítési és árukihelyezési feladatok  

- pénztárnyitás  

- pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás  

- pénztárzárás  

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc  

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%  

 



 

  

B) A vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozás áruforgalmával kapcsolatos adminisztratív te-

vékenység végzése 
 

A vizsgafeladat ismertetése: Az alábbi témakörökből tetszőlegesen választott áruforgalmi té-

makört feldolgozó feladatleírás alapján egy áruforgalmi szakasz teljes adminisztrációjának fel-

dolgozása manuálisan, vagy számítógéppel  

- Árubeszerzés készpénzért vagy átutalással  

o A feladat elvégzése során az alábbi bizonylatok kitöltését várjuk el:  

 üzleti levél készítése,  

 beszerzés nyilvántartás vezetés,  

 bejövő számla-, szállítólevél iktatása,  

készletbevételezés, készletnyilvántartás,  

eladási ár kalkuláció  

bejövő számla, és előzetesen felszámított áfa nyilvántartás vezetése,  

pénzügyi teljesítés bizonylatai 

- Értékesítés készpénzért vagy átutalással  

o A feladat elvégzése során az alábbi bizonylatok kitöltését várjuk el  

 bejövő megrendelés iktatása,  

üzleti levél készítése,  

árukivételezés, készletnyilvántartás,  

számla-, szállítólevél kiállítása,  

értékesítés nyilvántartás vezetés,  

kimenő számla, és felszámított áfa nyilvántartás vezetése,  

kimenő levelek iktatása,  

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc  

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%  

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység  
 

A vizsgafeladat megnevezése: A kereskedelmi vállalkozás gazdálkodása és működtetése  

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli központilag összeállított vizsgakérdések a megadott 

követelménymodulok alábbi témakörökből választott ismereteket tartalmazzák:  

A vállalkozási formák és azok jellemzői  

Vállalkozások alapítása és megszűntetése  

A vállalkozás működéséhez szükséges tárgyi- személyi feltételek  

Az üzleti terv tartalma, felépítése  

A vállalkozások erőforrásai, és vagyona  

Árképzés, árkalkuláció  

A forgalom-alakulás, gazdálkodás értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai elemzési mód-

szerek  

A szükséges létszám és munkakörök megállapításának szempontjai, létszámgazdálkodás muta-

tói, teljesítménymutatók és értelmezésük  

A munkaszerződések megkötésére, felbontására vonatkozó jogszabályok Készletgazdálkodás, 

mutatószámai, értelmezésük, hatásuk az eredményre  

Költséggazdálkodás mutatószámai, értelmezésük  

Az eredmény keletkezése, megállapítása, elemzése  

Az eredmény kimutatás adatainak értelmezése, felhasználása a vállalkozói döntés folyamatában  

Áruforgalmi jelentés szerepe, tartalma  

A vállalkozásokra vonatkozó adójogszabályok  

 



 

  

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc  

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%  
 

Szóbeli vizsgatevékenység  
 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Kereskedelmi marketing  

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a szakmai követelmények alapján összeállított, előre 

kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 

megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:  

A piac, típusai, szereplői  

A piackutatás, céljai, módszerei  

A piac elemei, működési mechanizmusa  

A piac elemzésének módszerei  

A piacszegmentálás módszerei  

A fogyasztói szokások felmérésének módszerei  

A termékpolitika és termékfejlesztés fogalma, célja, módszerei  

A termék-életgörbe szakaszai 

Az árpolitika, árstratégia és ártaktika, módszerei, eszközei  

A beszerzési és eladási csatornák jelentősége, szereplői  

A reklámtevékenység megtervezésének szempontjai, folyamata  

A reklám- és értékesítési akciók szervezésének szempontjai, folyamata  

Az értékesítést ösztönző módszerek  

A PR alapvető eszközei, funkciói  

A személyes eladás módszerei  

A szponzorálás, célja, fajtái  
 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)  

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%  
 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Árufőcsoportok forgalmazása  

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre ki-

adott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 

megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:  

Az élelmiszer termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatko-

zó tanácsadás  

A vegyi áru termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatkozó 

tanácsadás  

A műszaki termékek választékáról a vevő tájékoztatása, vásárlói döntésben való segítése. A 

vásárló tájékoztatása a műszaki cikkek értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokról, az igény-

bevétel feltételeiről.  

A bútorok választékáról a vevő tájékoztatása, vásárlói döntésben való segítése. A vásárló tájé-

koztatása a bútorok értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel feltételeiről.  

A lakástextíliák választékáról a vevő tájékoztatása, anyagszükséglet meghatározása, kezelési 

tanácsadás  

A ruházati és lábbeli termékek választékáról a vevő tájékoztatása, méretjelölésének értelmezé-

se, kezelési-, használati tanácsadás  

 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)  

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %  

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:–  



 

  

IX. Egyebek  

Be kell számítani a 11992-16 Kereskedelmi ismeretek modult a képzésbe, a modulzáró- vizs-

gába a 34 341 01 Eladó, vagy az 54 341 02 Kereskedelmi képviselő szakmai bizonyítvánnyal 

rendelkező részére. A hallgató vizsgaszervezőnek benyújtott kérelme, és bemutatott szakképe-

sítő bizonyítványa alapján mentesíteni kell a modulhoz tartozó tantárgyak látogatása, és értéke-

lése alól.  

A 10031-16 A főbb árucsoportok forgalmazása modulzáró vizsga teljesítése alól mentesül az a 

hallgató, aki a 34 341 01 Eladó, vagy az 54 341 02 Kereskedelmi képviselő szakmai bizonyít-

vánnyal rendelkezik. A hallgató vizsgaszervezőnek benyújtott kérelme, és bemutatott szakké-

pesítő bizonyítványa alapján mentesíteni kell a modulhoz tartozó tantárgyak látogatása, és érté-

kelése alól.  

Be kell számítani a 12057-16 Kereskedelmi gazdálkodás modult a képzésbe, a modulzáró- 

vizsgába az 54 341 02 Kereskedelmi képviselő szakmai bizonyítvánnyal rendelkező részére. A 

hallgató vizsgaszervezőnek benyújtott kérelme, és bemutatott szakképesítő bizonyítványa alap-

ján mentesíteni kell a modulhoz tartozó tantárgyak látogatása, és értékelése alól.  

Be kell számítani a 10032-12 Marketing modult a képzésbe, a modulzáró- vizsgába az 54 341 

02 Kereskedelmi képviselő szakmai bizonyítvánnyal rendelkező részére. A hallgató vizsga-

szervezőnek benyújtott kérelme, és bemutatott szakképesítő bizonyítványa alapján mentesíteni 

kell a modulhoz tartozó tantárgyak látogatása, és értékelése alól.  

Be kell számítani a 10033-16 A vállalkozási, vezetési ismeretek modult a képzésbe, a modulzá-

ró- vizsgába az 54 341 02 Kereskedelmi képviselő szakmai bizonyítvánnyal rendelkező részére. 

A hallgató vizsgaszervezőnek benyújtott kérelme, és bemutatott szakképesítő bizonyítványa 

alapján mentesíteni kell a modulhoz tartozó tantárgyak látogatása, és értékelése alól.  

Be kell számítani a 11718-16 Az Üzleti levelezés, kommunikáció modult a képzésbe, a modul-

záró- vizsgába az 54 341 02 Kereskedelmi képviselő szakmai bizonyítvánnyal rendelkező ré-

szére. A hallgató vizsgaszervezőnek benyújtott kérelme, és bemutatott szakképesítő bizonyít-

ványa alapján mentesíteni kell a modulhoz tartozó tantárgyak látogatása, és értékelése alól.  

A 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet 7§ (4) alapján a 34 341 01 Eladó szakképesítés birto-

kában a vizsgázót kérelmére mentesíteni kell a gyakorlati vizsgafeladat A) vizsgarészének, va-

lamint a szóbeli vizsgafeladat B) vizsgarészének letétele alól. A vizsgafeladatok eredményének 

megállapításakor az Eladó szakképesítés szakmai vizsga törzslapjának – kérelemhez csatolt - 

hiteles másolatát kell alapul venni.  

A 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet 7§ (4) alapján az 54 341 02 Kereskedelmi képviselő 

szakképesítés birtokában a vizsgázót kérelmére mentesíteni kell az írásbeli vizsgafeladat, vala-

mint a szóbeli vizsgafeladat A) és B) vizsgarészeinek letétele alól. A vizsgafeladatok eredmé-

nyének megállapításakor az Eladó szakképesítés szakmai vizsga törzslapjának – kérelemhez 

csatolt - hiteles másolatát kell alapul venni. 
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54 346 01 OKJ számú 

IRODAI ASSZISZTENS 

és 

54 346 03 OKJ számú 

IRODAI TITKÁR  

szakképesítések 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
HELYI TANTERV 

 az  

 

54 346 01  

IRODAI ASSZISZTENS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,  

 

valamint a 

XXV. ÜGYVITEL 

ÁGAZATHOZ 

 
a 2013-2015 között nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 

 
A helyi tanterv a  

14/2013.(IV.5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv és  

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012.(VIII.27.) NGM rendelet módosításáról szóló 

12/2013.(III.28.) NGM rendeletben kiadott SZVK alapján készült.  

 
 

A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy 

évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra, két évfolyamos szakképzésben az első 

évfolyamra, előírt tartalom) a XXV. Ügyvitel ágazat alábbi szakképesítéseire egységesen 

vonatkozik: 

 

- Irodai asszisztens – 54 346 01 

- Ügyviteli titkár – 54 346 02 

 

 

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 54 346 01 Irodai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján készült.   

   

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 346 01 



 

  

A szakképesítés megnevezése: Irodai asszisztens 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. Ügyvitel 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  XXV. Ügyvitel 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 5 évfolyamos 

képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. év-

folyamot követően 140 óra.  

 
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 
IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

 
Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  70 óra  70 óra 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  105 óra  105 óra 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  140 óra  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

Összesen: 2275 óra  2543 óra 



 

  

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai követel-

ménymodulok 
Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 5/13 és 2/14. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5             

11499-12 Foglalkozta-

tás II. 

Foglalkoztatás 

II. 
           0,5  

11498-12 Foglalkozta-

tás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.            2  

10067-12 

Gépírás és dokumen-

tumkészítés, iratkeze-

lés 

Gépírás és irat-

kezelés gyakor-

lat 

 2+1 70  2+1 40  1 60     

Levelezési is-

meretek 
1             

Levelezési is-

meretek gyakor-

lat 

    2 65  2 80     

10070-12 

Munkahelyi kommu-

nikáció 

Kommunikáció 

alapjai 
      1+1   3+1    

Üzleti kommu-

nikáció gyakor-

lat 

          4   



 

  

10066-12 

Gazdálkodási alapfe-

ladatok 

Gazdasági alap-

ismeretek 
1   1   2       

Jogi ismeretek 0,5   1   1       

Vállalkozási 

ismeretek 
         3    

10068-12 

Gyorsírás és jegyző-

könyvvezetés 

Bizalmas infor-

máció kezelés 

technikája 

           1,5+1  

Gyorsírási alap-

ismeretek gya-

korlat 

            7+3 

Dokumentáció 

készítése a gya-

korlatban 

            7 

10069-12 

Irodai asszisztensi 

feladatok 

Ügyviteli isme-

retek 
           4  

Marketing alap-

jai 
           2  

Időgazdálkodás            2  

Nyomtatvány-, 

és adatbázis-

kezelés gyakor-

lat 

            5 

összes óra 3 2+1 
70 

 2  4+1 
105 

 4+1  3 
140 

 6+1 4   12+1 19+3 

összes óra 5+1 6+1 7+1 10+1 31+4 

 

A kerettanterv szakmai tartalma -a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően- a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

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

 

VI. Pályatükör 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 

A B C 

FEOR száma 
FEOR megneve-

zése 

A szakképesítéssel betölthető munka-

kör(ök) 

4112 
Általános irodai 

adminisztrátor 

Adminisztrációs ügyintéző 

Alapítványi ügyintéző 

Bírósági adminisztrátor 

Bírósági írnok 

Dokumentációs ügyintéző 

Hirdetési adminisztrátor 

Írnok 

Műhelyírnok 

Office coordinator 

Sajtófigyelő adminisztrátor 

Szállodai adminisztrátor 

Tanfolyami adminisztrátor 

Tanszéki adminisztrátor 

Tanulmányi adminisztrátor 

Ügyészségi adminisztrátor 

Üzemírnok 

4134 
Humánpolitikai ad-

minisztrátor 

Beléptetési ügyintéző (munkaügyi) 

Emberierőforrás-ügyintéző 

Humánerőforrás-ügyintéző 

Humánerőgazdálkodási ügyintéző 

Humánpolitikai ügyintéző 

Munkaügyi előadó 

Munkaügyi nyilvántartó 

Munkaügyi ügyintéző 

Személyiadat nyilvántartó 

Személyi nyilvántartó 

Személyzeti adminisztrátor 

Tagnyilvántartó 

Tanuló nyilvántartó 

3221 
Irodai szakmai irá-

nyító, felügyelő 

Iktatásirányító 

Irodai ügyvitel-irányító 

Irodakoordinátor 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az Irodai asszisztens gépírás-, szövegszerkesztés- és gyorsírástudás birtokában adminisztratív 

és dokumentációs feladatokat lát el. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- adatbeviteli feladatot végezni 

- táblázatba, adatbázisba adatokat tölteni fel, frissíteni, korrigálni 

- kimutatásokat, táblázatokat készíteni táblázatkezelő programmal 
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- adatbázisokból adatokat lekérdezni, egyszerűbb szűréseket végezni 

- adatokat jeleníteni meg grafikon, diagram segítségével 

- kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat készíteni 

- dokumentumszerkesztési feladatokat végezni 

- adatokat, információkat kérni, gyűjteni, továbbítani hagyományos és elektronikus úton 

- közreműködni a szervezet által használt adatok, információk rendszerszerű nyilvántar-

tásában, feldolgozásában 

- iratokat és dokumentumokat kezelni 

- ügyvitel-technikai, irodai kommunikációs eszközöket használni 

- gyorsírással rögzített üzeneteket átvenni és továbbítani 

- gyorsírással rögzített információkból feljegyzést, emlékeztetőt, kivonatos jegyzőköny-

vet készíteni 

- kapcsolatot tartani a szervezet egységeivel, munkatársakkal, ügyfelekkel, továbbá a 

szervezet külső partnereivel. 

- gazdálkodási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni 

- jelentéseket kimutatásokat, beszámolókat stb. készíteni irányítással 

- elkészíteni a programok, rendezvények, tanácskozások szervezéséhez szükséges do-

kumentumokat, háttéranyagokat 

- ellátni a szervezet irodai-ügyviteli munkaterületén az asszisztensi feladatokat 

- a szervezet működtetéséhez, gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartásokat 

vezetni hagyományosan és számítógépes ügyviteli programcsomag alkalmazásával 

 

 Kapcsolódó szakképesítések 

 

A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

31 346 01 Gép- és gyorsíró, szöveg-

szerkesztő 

részszakképesítés 

31 346 02 Számítógépes adatrögzítő részszakképesítés 

55 347 01 Idegennyelvű ügyfélkapcso-

lati szakügyintéző 

szakképesítés-

ráépülés 

 
 

VII. Szakmai követelmények 

 

A B 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szak-

képesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító száma megnevezése 

10067-12 Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelés 

10070-12 Munkahelyi kommunikáció 

10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok 

10068-12 Gyorsírás és jegyzőkönyvvezetés 

10069-12 Irodai asszisztensi feladatok 

11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 
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VIII. Vizsgáztatási követelmények 
 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglal-

tak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – 

egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 
 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum szerkesztése és a kap-

csolattartás szabályainak alkalmazása 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A hardvereszközök és az operációs rendszer előkészítése után 

egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, javított, korrek-

túrázott nyomtatott formátumú szöveget és megadott adatokat – 150 leütés/perc sebességgel – 

begépeli; a dokumentumot megszerkeszti az üzleti, hivatali élet leveleinek vagy egyéb doku-

mentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján; forrásfájlban előké-

szített táblázatot vagy adatbázist készít utasítások alapján, valamint felhasználja adatait a do-

kumentummal összefüggésben; számítógépen előkészített forrásfájlban megadott 10-12 kér-

désre (szituációra) számítógép alkalmazásával ad választ a dokumentum tartalmával, funkció-

jával összefüggésben a dokumentumkészítés, az irat- és irodai eszközkezelés, valamint a 

munkahelyi kommunikáció témaköréből 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Jegyzőkönyv készítése gyorsírás alkalmazásával 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A jelölt egy kb. 600 szótag terjedelmű szöveget 120 szótag/perc 

sebességű diktátum után gyorsírással lejegyez, amelyből szövegszerkesztővel áttételt készít; 

az áttett dokumentumot kiegészíti a megadott jegyzőkönyvi adatokkal és forrásfájlban előké-

szített 1500-2000 leütés terjedelmű szövegrésszel, valamint kb. 1500-2000 leütés terjedelmű 

további jegyzőkönyvi hozzászólásokat tartalmazó szöveget legépel; a teljes dokumentumból 

kb. 70%-os mértékű kivonatot készít, nyelvi, nyelvhelyességi szempontból stilizálja és meg-

szerkeszti a jegyzőkönyv készítésének tartalmi és formai szabályai alapján; a jegyzőkönyv 

tartalmához kapcsolódóan 8-10 utasítás szerint számítógépen további dokumentumot készít, 

mely lehet – táblázatot is magában foglaló – kimutatás, feljegyzés, emlékeztető, jelentés, be-

számoló, információs dokumentum stb. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Ügyviteli szoftverkezelés 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó által tanult és alkalmazott – dokumentumkezelésre, 

iktatásra, költségek, határidők, készletek, tárgyi eszközök nyilvántartására, számlázásra, házi-

pénztár kezelésére, ügyfél- és partnerlisták vezetésére stb. alkalmas – számítógépes ügyviteli 

szoftver funkcióinak megfelelően dokumentum vagy nyilvántartás, lista, jegyzék stb. készíté-
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se, nyomtatvány, bizonylat stb. előállítása a gazdálkodási és az irodai asszisztensi feladatok 

témaköréből 

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szervezeti dokumentumok készítése önálló fogalmazással 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szervezet működéséhez, gazdasági, üzleti tevékenységéhez 

kapcsolódó vagy a vezető szakmai programjának koordinálását, partnerkapcsolatok ápolását 

szolgáló külső vagy belső irat, kapcsolattartó levél, információs dokumentum, reklám- vagy 

tájékoztató anyag, körlevél vagy prezentáció készítése önálló fogalmazással a megadott tar-

talmi szempontok és információk alapján 

 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeál-

lított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a megadott 

modulok közül a 10067-12 Gépírás és dokumentumszerkesztés, iratkezelés modul dokumen-

tumkezelésre, a dokumentumok fajtáira, készítésének követelményeire vonatkozó, valamint a 

10070-12 Munkahelyi kommunikáció, továbbá a 10066-12 Gazdálkodási alapfeladatok és a 

10069-12 Irodai asszisztensi feladatok modulok témaköreit tartalmazzák. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 
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HELYI TANTERV 

 a  

 

XXV. ÜGYVITEL 

ágazathoz tartozó 

 

54 346 03  

IRODAI TITKÁR  

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ  

 

 
a 2016-tól  nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 
 

 

A helyi tanterv a  

30/2016.(VIII.31.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv és a 

nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012.(VIII.27.) NGM rendelet módosításáról szóló  

29/2016.(VIII.26.) NGM rendeletben kiadott SZVK alapján készült.  

 

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKRŐL ÉS AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK 

MÓDOSÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJÉRŐL SZÓLÓ 150/2012. (VII. 6.) KORM. 

RENDELET, VALAMINT A 2016/2017. TANÉVRE VONATKOZÓ 

SZAKMASZERKEZETI DÖNTÉSRŐL ÉS A 2016/2017. TANÉVBEN INDULÓ 

KÉPZÉSEK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA JOGOSÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSEIRŐL 

SZÓLÓ 297/2015. (X. 13.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 25/2016. (II. 

25.) KORM. RENDELET SZERINT  

A XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATBAN, AZ 54 346 03 IRODAI TITKÁR ÉRETTSÉGI 

VÉGZETTSÉGHEZ KÖTÖTT ÁGAZATI SZAKKÉPESÍTÉS ESETÉN, AZ ÉRETTSÉGI 

VIZSGA KERETÉBEN MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ SZÁMA ÉS 

MEGNEVEZÉSE:  

52 841 02 ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ 
 

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 eljá-

rásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a(z) 54 346 03 számú, Irodai titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakö-

vetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült. 
 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 346 03 
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Szakképesítés megnevezése: Irodai titkár 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 16. ügyvitel 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXV. ügyvitel 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 5 évfolyamos 

képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra.  
 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: nincs 

Szakmai előképzettség: nincs 

Előírt gyakorlat: nincs 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek (ép kezek, ép látás, hallás) 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek (kapcsolatteremtési képesség szóban, írás-

ban) 
 

IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szak-

mai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi 

utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolya-

mos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óra-

számával. 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 

választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. 

évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző isko-

la szakmai programjában kell rendelkezni. 
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Megjegyzések: 

7. A 2016/2017-es tanévre a 9. évfolyam tantárgyfelosztása a 2016. augusztus 31-ig rendelkezésre álló szakgimnáziumi kerettanterv tervezet 

adatai alapján készült, a szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszámait az 1. számú táblázat tartalmazza. 

8. Az 1. számú táblázatban a fő szakképesítéshez tartozó tantárgyak és a hozzájuk rendelt óraszámok vastagított betűvel szerepelnek. 

9. A szabadsáv óraszámai a kötelezően előírt óraszámokhoz hozzáadva dőlt betűvel szerepelnek. 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti óra-

szám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatko-

zóan: 

Összesen 6+2 5 6 6 

140 

2 8 

140 

3 7 12 19 14 17 

160 

12 19 

Összesen 11+2 12 10 10 31,0 31,0 31,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11806-16 Gépírás és számítás-

technikai alkalmazások 

Gépírás gyakorlata   2   1                           

Számítástechnikai alkalma-

zások az ügyfélszolgálatban 
    1     1                       

11807-16 Kommunikáció az 

ügyfélszolgálatban 

Ügyfélszolgálati kommuni-

káció 
1                                 

Ügyfélszolgálati kommuni-

kációs gyakorlat 
  1                               
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11808-16 Ügyfélszolgálat a 

gyakorlatban 

Ügyfélszolgálati ismeretek     1                             

Ügyfélszolgálati gyakorlat             1     1               

11809-16 Dokumentumkezelés 

az ügyfélszolgálatban 

Levelezési gyakorlat az 

ügyfélszolgálatban 
            1                     

Dokumentum- és adatkeze-

lés az ügyfélszolgálatban 
                1                 

Komplex ügyfélszolgálati 

gyakorlat 
                  1               

10066-16 Gazdálkodási alapfe-

ladatok 

Gazdasági és vállalkozási 

ismeretek 
2   1           1   1   4     1   

Jogi ismeretek 1                   1,5   1     1,5   

12082-16 Gépírás és irodai 

alkalmazások 

Gépírás és levelezési gya-

korlat 
  2   2     2     2   3   7     3 

Irodai alkalmazások gya-

korlata 
      1     1         2   2     2 

12083-16 Gyorsírás Gyorsírás gyakorlata       2     2     2   4   6     4 

12084-16 Üzleti kommuniká-

ció és protokoll 
Kommunikáció a titkári 

munkában 
1+1   2               2   3     2   

10072-16 Rendezvény- és 

programszervezés 

Rendezvény- és program-

szervezés 
          1     1       2         

Rendezvény- és program-

szervezés gyakorlata 
                      5         5 

12085-16 Titkári ügyintézési 

gyakorlat 

Titkári ügyintézés 1+1   1               2   2     2   

Titkári ügyintézés gyakor-

lata 
            1     1   5   2     5 

11554-16 Irodai szakmai ide-

gen nyelv 
Irodai szakmai idegen 

nyelv  
                    3    2     3   

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

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

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
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5/13. 
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1/13. 

 
2/14. 

A
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ö
ss

ze
s 

ó
ra
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ám

a 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szakképe-

sítésre vonat-

kozó: 

Összesen 216 180 216 216 
140 

72 288 
140 

93 217 

1045 453 1045 

372 589 

2006 

504 612 
160 

434 527 

2077 

Összesen 396 432 360 310 961 1116 961 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 766 óra (34,9%) 

  

938 óra (44,4%) 

Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1150 óra (65,1%) 1139 óra (55,6%) 
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Foglalkoztatás II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi alapismeretek                     0 3   3 0 0   3 0 3 

Munkaviszony létesítése                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 4   4 0 0   4 0 4 
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k
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k
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n
) Foglalkoztatás I. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 1                     0 6   6 0 0   6 0 6 

Nyelvtani rendszerezés 2                     0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi készségfejlesztés                     0 24   24 0 0   24 0 24 

Munkavállalói szókincs                     0 24   24 0 0   24 0 24 

1
1

8
0
6

-1
6

 

G
ép

ír
ás

 é
s 

sz
ám

ít
ás

-

te
ch

n
ik

ai
 

al
k

al
m

az
á-

so
k

 

Gépírás gyakorlata 0 72 0 36   0 0   0 0 108 108 0 0 0 108 0 0   0 0 0 

A tízujjas vakírás alapjai   6                 6     6 0 0   0 0 0 

Alaptartáson kívüli betűk 

írástechnikája 
  54                 54     54 0 0   0 0 0 
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Gépírás-technikai alap-

gyakorlatok 
  12                 12     12 0 0   0 0 0 

Írássebesség fokozása       12             12     12 0 0   0 0 0 

Írásbiztonság erősítése       12             12     12 0 0   0 0 0 

Gépírás-technikai alkal-

mazások 
      12             12     12 0 0   0 0 0 

Számítástechnikai al-

kalmazások az ügyfél-

szolgálatban 

0 0 36 0   36 0   0 0 72 

72 0 

0 0 72 0 0   0 0 0 

Dokumentumszerkesztés 

és -feldolgozás alapjai 
    4               4     4 0 0   0 0 0 

Dokumentumszerkesztés 

az ügyfélszolgálatban 
    22               22     22 0 0   0 0 0 

Prezentáció- és körlevél-

készítés az ügyfélszolgá-

latban 

    10               10     10 0 0   0 0 0 

Adatbázisok az ügyfél-

szolgálatban 
          4         4     4 0 0   0 0 0 

Táblázakezelés az ügy-

félszolgálatban 
          16         16     16 0 0   0 0 0 

Adatbázis-kezelés az 

ügyfélszolgálatban 
          16         16     16 0 0   0 0 0 
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Ügyfélszolgálati kom-

munikáció 
36 0 0 0   0 0   0 0 36 

36 0 
0 0 36 0 0   0 0 0 

A kommunikáció alapjai 5                   5     5 0 0   0 0 0 

Szóbeli kommunikáció 15                   15     15 0 0   0 0 0 

Írásbeli kommunikáció 5                   5     5 0 0   0 0 0 

Telefonos kommuniká-

ció 
4                   4     4 0 0   0 0 0 

Prezentációs technikák 7                   7     7 0 0   0 0 0 

Ügyfélszolgálati kom-

munikációs gyakorlat 
0 36 0 0   0 0   0 0 36 

36 0 

0 0 36 0 0   0 0 0 

Szóbeli kommunikációs 

gyakorlatok 
  15                 15     15 0 0   0 0 0 

Írásbeli kommunikációs 

gyakorlatok 
  5                 5     5 0 0   0 0 0 
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Telefonos kommuniká-

ciós gyakorlatok 
  6                 6     6 0 0   0 0 0 

Prezentációs gyakorlatok   10                 10     10 0 0   0 0 0 
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Ügyfélszolgálati ismere-

tek 
0 0 36 0   0 0   0 0 36 

36 0 
0 0 36 0 0   0 0 0 

Ügyfélközpontú szolgál-

tatás 
    8               8     8 0 0   0 0 0 

Ügyféltipológia     7               7     7 0 0   0 0 0 

Üzleti etikett     7               7     7 0 0   0 0 0 

Ügyfélkapcsolatok keze-

lése 
    7               7     7 0 0   0 0 0 

Önfejlesztés     7               7     7 0 0   0 0 0 

Ügyfélszolgálati gya-

korlat 
0 0 0 0   0 36   0 31 67 

67 0 
0 0 67 0 0   0 0 0 

Ügyfélszegmentálás             12       12     12 0 0   0 0 0 

Ügyfélkapcsolatok keze-

lése a gyakorlatban 
            8       8     8 0 0   0 0 0 

Üzleti etikett a gyakor-

latban 
            8       8     8 0 0   0 0 0 

Panasz- és reklamáció-

kezelés 
            8       8     8 0 0   0 0 0 

Stresszkezelés                   8 8     8 0 0   0 0 0 

Önértékelés a gyakorlat-

ban 
                  7 7     7 0 0   0 0 0 

Önfejlesztés a gyakorlat-

ban 
                  16 16     16 0 0   0 0 0 
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Levelezési gyakorlat az 

ügyfélszolgálatban 
0 0 0 0   0 36   0 0 36 

36 0 
0 0 36 0 0   0 0 0 

Ügyfélszolgálati levele-

zési alapismeretek 
            4       4     4 0 0   0 0 0 

Ügyiratok az ügyfélszol-

gálatban 
            16       16     16 0 0   0 0 0 

Üzleti és hivatali levelek 

az ügyfélszolgálatban 
            16       16     16 0 0   0 0 0 
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Dokumentum- és adat-

kezelés az ügyfélszolgá-

latban 

0 0 0 0   0 0   31 0 31 

31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Ügyfélszolgálati doku-

mentumok kezelése 
                18   18     18 0 0   0 0 0 

Adatkezelési ismeretek 

az ügyfélszolgálatban 
                7   7     7 0 0   0 0 0 

IKT-eszközök az ügyfél-

szolgálatban 
                6   6     6 0 0   0 0 0 

Komplex ügyfélszolgá-

lati gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 31 31 

31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Ügyfélszolgálati doku-

mentumok készítésének 

komplex gyakorlata 

                  11 11     11 0 0   0 0 0 

Iratok, levelek készítésé-

nek komplex gyakorlata 
                  10 10     10 0 0   0 0 0 

Táblázatok, adatbázisok 

készítésének komplex 

gyakorlata 

                  10 10     10 0 0   0 0 0 
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Gazdasági és vállalko-

zási ismeretek 
72 0 36 0   0 0   31 0 139 

0 139 
31 0 170 144 0   31 0 175 

A gazdaság alapelemei, 

szereplői 
24                   24     24 24 0   0 0 24 

A piac 12                   12     12 12 0   0 0 12 

Az állam gazdasági 

szerepvállalása; gazda-

ságpolitika 

20                   20     20 20 0   0 0 20 

Adózási ismeretek 16                   16     16 16 0   0 0 16 

A pénz fogalma, funkci-

ói; pénzforgalom 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

A magyar bankrendszer     18               18     18 18 0   0 0 18 

Vállalkozási alapfogal-

mak; vállalkozási formák 
                10   10     10 15 0   0 0 15 
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Vállalkozások működte-

tése; bizonylatok 
                21   21     21 21 0   0 0 21 

Vállalkozások finanszí-

rozása; pályázatok; do-

kumentációk 

                    0 20   20 0 0   20 0 20 

A marketing szerepe a 

vállalkozások életében 
                    0 11   11 0 0   11 0 11 

Jogi ismeretek 36 0 0 0   0 0   0 0 36 0 36 47 0 83 36 0   47 0 83 

Általános ismeretek a 

jogról 
6                   6     6 6 0   0 0 6 

Alkotmányjogi ismeretek 10                   10     10 10 0   0 0 10 

A magyar közjogi és 

önkormányzati rendszer; 

az eljáró állam 

20                   20     20 20 0   0 0 20 

A polgári jog tárgya és 

tartalma 
                    0 11   11 0 0   11 0 11 

Szerződésfajták, szerző-

déskötés  
                    0 13   13 0 0   13 0 13 

Polgári jogi felelősség 

szerződésszegésért 
                    0 6   6 0 0   6 0 6 

Munka törvénykönyve                     0 3   3 0 0   3 0 3 

Munkaviszony létesíté-

sének és megszűnésének 

feltételei, szabályai 

                    0 9   9 0 0   9 0 9 

Érdekképviselet, érdek-

érvényesítés a munka-

jogban 

                    0 3   3 0 0   3 0 3 

Fogyasztóvédelmi alap-

ismeretek 
                    0 2   2 0 0   2 0 2 
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Gépírás és levelezési 

gyakorlat 
0 72 0 72   0 72   0 62 278 

0 278 
0 93 371 0 252   0 93 345 

A tízujjas vakírás alap-

gyakorlatai 
  6                 6     6 0 6   0 0 6 

Billentyűkezelés   66                 66     66 0 66   0 0 66 

Az írástechnika megerő-

sítése 
      36             36     36 0 36   0 0 36 
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Sebességfokozás       36             36     36 0 24   0 0 24 

Szövegfeldolgozások, 

szöveggyakorlatok 
            36       36     36 0 22   0 0 22 

Irodai gépírás gyakorlata                   31 31     31 0 31   0 0 31 

Levelezési alapismeretek 

a titkári munkában 
            6       6     6 0 6   0 0 6 

Levelezési alapgyakorla-

tok a titkári munkában 
            30       30     30 0 30   0 0 30 

Levelezés a hivatali és 

üzleti életben 
                  31 31     31 0 31   0 0 31 

Komplex levélgyakorla-

tok 
                    0   93 93 0 0   0 93 93 

Irodai alkalmazások 

gyakorlata 
0 0 0 36   0 36   0 0 72 

0 72 
0 62 134 0 72   0 62 134 

A dokumentumszerkesz-

tés  alapgyakorlatai 
      18             18     18 0 18   0 0 18 

Dokumentumszerkesztés 

a titkári munkában 
      18             18     18 0 18   0 0 18 

Táblázatok készítése a 

titkári munkában 
            18       18     18 0 18   0 0 18 

Adatbázisok készítése a 

titkári munkában 
            18       18     18 0 18   0 0 18 

A prezentáció mint 

kommunikációs technika 
                    0   31 31 0 0   0 31 31 

A weblapkészítés alapjai                     0   31 31 0 0   0 31 31 
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Gyorsírás gyakorlata 0 0 0 72   0 72   0 62 206 0 206 0 124 330 0 216   0 124 340 

A gyorsírás alapelemei       6             6     6 0 6   0 0 6 

Jelöléstani alapok       33             33     33 0 33   0 0 33 

Rövidítéstani alapok       33             33     33 0 33   0 0 33 

A magánhangzók jelké-

pes jelölése 
            36       36     36 0 36   0 0 36 

Kettőshangzós jelölések             36       36     36 0 36   0 0 36 

Rövidítésalkotás                   31 31     31 0 31   0 0 31 

Írássebesség fokozása                   31 31     31 0 41   0 0 41 
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Az irodai gyorsírás gya-

korlata 
                    0   46 46 0 0   0 46 46 

A jegyzetelés alapgya-

korlatai 
                    0   31 31 0 0   0 31 31 

Dokumentumkészítés 

gyorsírással 
                    0   47 47 0 0   0 47 47 
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Kommunikáció a titká-

ri munkában 
36 0 72 0   0 0   0 0 108 

0 108 
62 0 170 108 0   62 0 170 

Üzleti nyelvi kultúra 36                   36     36 36 0   0 0 36 

Üzleti kommunikáció     18               18     18 18 0   0 0 18 

Protokoll az irodában     18               18     18 18 0   0 0 18 

Digitális kommunikáció 

a titkári munkában 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Nemzetközi protokoll     18               18     18 18 0   0 0 18 

Munkahelyi, irodai kap-

csolatok 
                    0 18   18 0 0   18 0 18 

Munkahelyi konfliktus-

kezelés 
                    0 18   18 0 0   18 0 18 

Tárgyalástechnika                     0 14   14 0 0   14 0 14 

Marketingkommunikáció                     0 12   12 0 0   12 0 12 
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s Rendezvény- és prog-

ramszervezés 
0 0 0 0   36 0   31 0 67 

0 67 
0 0 67 72 0   0 0 72 

Rendezvény- és prog-

ramszervezési ismeretek 
          36         36     36 36 0   0 0 36 

Szervezeten belüli és 

külső protokolláris, 

szakmai rendezvények 

                31   31     31 36 0   0 0 36 

Rendezvény- és prog-

ramszervezés gyakorla-

ta 

0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 

0 155 155 0 0   0 155 155 

Rendezvények dokumen-

tumainak tartalma, for-

mája, jellemzői 

                    0   16 16 0 0   0 16 16 

Forgatókönyv-készítés                     0   64 64 0 0   0 64 64 
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Sajtótájékoztató szerve-

zése 
                    0   25 25 0 0   0 25 25 

Költségkalkuláció                     0   25 25 0 0   0 25 25 

Marketingeszközök 

használata a rendezvény-

szervezésben 

                    0   25 25 0 0   0 25 25 
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Titkári ügyintézés 36 0 36 0   0 0   0 0 72 0 72 62 0 134 72 0   62 0 134 

Munkaszervezés az iro-

dában 
36                   36     36 36 0   0 0 36 

Titkári feladatok     36               36     36 36 0   0 0 36 

Információs folyamatok 

az irodában 
                    0 28   28 0 0   28 0 28 

Adat- és információvé-

delem az irodában 
                    0 10   10 0 0   10 0 10 

Időgazdálkodás                     0 12   12 0 0   12 0 12 

Vezetési és projektisme-

retek 
                    0 12   12 0 0   12 0 12 

Titkári ügyintézés gya-

korlata 
0 0 0 0   0 36   0 31 67 

0 67 
0 155 222 0 72   0 155 227 

Jegyzőkönyv-vezetési 

ismeretek 
            36       36     36 0 36   0 0 36 

Jegyzőkönyv-vezetési 

előgyakorlatok 
                  31 31     31 0 36   0 0 36 

Jegyzőkönyv-vezetési 

gyakorlatok 
                    0   31 31 0 0   0 31 31 

Jegyzőkönyv készítésé-

nek gyakorlata 
                    0   31 31 0 0   0 31 31 

Irodai munkafolyamatok 

gyakorlata 
                    0   31 31 0 0   0 31 31 

Nyilvántartások gyakor-

lata 
                    0   31 31 0 0   0 31 31 

Dokumentumkezelési 

gyakorlat 
                    0   31 31 0 0   0 31 31 
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Irodai szakmai idegen 

nyelv  
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
93 0 93 72 0   93 0 165 
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Idegen nyelv használata 

az irodában 
                    0 30   30 25 0   30 0 55 

Kapcsolattartás hivatalos 

szervezetekkel idegen 

nyelven 

                    0 33   33 22 0   33 0 55 

Idegen nyelv használata 

hivatalos rendezvénye-

ken, programokon 

                    0 30   30 25 0   30 0 55 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatáro-

zott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

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

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.
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V. Szintvizsga: – 

 

VI. Pályatükör 
 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)  

A B C 

FEOR száma 
FEOR megneve-

zése 

A szakképesítéssel betölthető munka-

kör(ök) 

4111 Titkár(nő) 

Iskolatitkár 

Óvodatitkár 

Szerkesztőségi titkár 

Színházi titkár 

4112 

 

Általános irodai 

adminisztrátor 

 

 

 

Adminisztrációs ügyintéző 

Bírósági adminisztrátor 

Szállodai adminisztrátor 

Tanszéki adminisztrátor 

Ügyészségi adminisztrátor 

4113 
Gépíró szövegszer-

kesztő 

Gépíróasszisztens 

Számítógépes szövegszerkesztő 

4134 
Humánpolitikai 

adminisztrátor 

Munkaügyi ügyintéző 

Személyzeti adminisztrátor 

Emberierőforrás-ügyintéző 

Humánerőforrás-ügyintéző 

Humánpolitikai ügyintéző 

3221 
Irodai szakmai irá-

nyító, felügyelő 

Iktatásirányító 

Irodai ügyvitel-irányító 

Irodakoordinátor 

Titkárságvezető 

Irodavezető 

3641 
Személyi asszisz-

tens 

Személyi titkár 

Projektmenedzser-asszisztens 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, 

vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hi-

vatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egysé-

geknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja 

a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás 

technikájával); 

- külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb do-

kumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;  

- gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni; 

- táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni; 

- iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő 
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rendszerben);  

- számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni; 

- vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, 

iratokat; 

- ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat; 

- ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat; 

- ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani; 

- irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, 

használni; 

- feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni; 

- megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, 

külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven; 

- ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven; 

- projektfeladatokban részt venni; 

- nyilvántartásokat vezetni; 

- leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven; 

- jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni; 

- gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni; 

- szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy ide-

gen nyelven. 

 

Kapcsolódó szakképesítések 

 

A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

54 347 01 Idegennyelvű ipari és ke-

reskedelmi ügyintéző 

azonos ágazat 

55 347 01 Idegennyelvű ügyfélkap-

csolati szakügyintéző 

szakképesítés-

ráépülés 
 

 

VII. Szakmai követelmények 
 

A B 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakké-

pesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító száma megnevezése 

10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok 

12082-16 Gépírás és irodai alkalmazások  

12083-16 Gyorsírás 

12084-16 Üzleti kommunikáció és protokoll  

10072-16 Rendezvény- és programszervezés 

12085-16 Titkári ügyintézés gyakorlata 

11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)  

11499-12 Foglalkoztatás II. 
 

 



 

166 

 

VIII. Vizsgáztatási követelmények 
 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak 

szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenér-

tékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Külső vagy belső szakmai rendezvény alapdokumentumának 

elkészítése 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó tartalmi és formai utasítások alapján egy külső vagy 

belső szakmai rendezvény alapdokumentációját (forgatókönyv vagy szakmai programterv) ké-

szíti el kapott utasítások alapján. A rendezvény lebonyolításához információt keres az interne-

ten; megadott adatok birtokában költségkalkulációt készít; a program ismeretében tájékoztató 

körlevelet, meghívót vagy hirdetést fogalmaz, amelynek egy része gyorsírásos diktátum alapján 

készül. A dokumentumokat a figyelemfelkeltés vizuális hatáselemeit felhasználva megszer-

keszti, továbbá – a vizuális céges arculati elemeket alkalmazva – négy-öt diából álló prezentá-

ciót készít a rendezvényről. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 210 perc  

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%  

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum készítése 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan 

írott vagy részben felülírt, javított, korrektúrázott, nyomtatott formátumú szöveget gépel a tízuj-

jas vakírás technikájával, 170 leütés/perc sebességgel. A gépelt szöveg és/vagy további forrás-

anyag felhasználásával hivatalos, üzleti levelet vagy jegyzőkönyvet vagy/és egyéb dokumen-

tumot szerkeszt a hivatalos, üzleti élet leveleinek, a jegyzőkönyvek vagy egyéb dokumentumok 

készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján. A hivatalos, üzleti levél vagy 

egyéb dokumentum szövegének egy részét (pl. bevezetés vagy befejezés stb.) a vizsgázó önál-

lóan fogalmazza meg, vagy jegyzőkönyvi kivonatot készít a tárgyhoz kapcsolódó adatok alap-

ján. A dokumentum tartalmával összefüggésben – forrásfájlban előkészített – táblázatot, kimu-

tatást, diagramot vagy adatbázist készít, szerkeszt utasítások alapján, amelyet fel kell használ-

nia a dokumentumhoz.  

 

A vizsgafeladat időtartama: 150 perc  

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%  

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Titkári kommunikációs és ügyintézői feladatok 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatlapon feleletválasztós, kifejtős, összehasonlítást, párosí-

tást, igaz-hamis állítást megjelölő kérdésekre kell válaszolni az üzleti kommunikációs, proto-
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koll, rendezvény- és programszervezés, valamint az ügyintézői tevékenységekkel kapcsolato-

san. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Titkári szakmai ismeretek  

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakér-

dései a szakmai követelménymodulok közül: 

 

A) tétel: a 10066-16 Gazdálkodási alapfeladatok, a 12084-16 Üzleti kommunikáció és proto-

koll, 12085-16 Titkári ügyintézés gyakorlata,  

 

B) tétel: a 11554-16 Irodai szakmai idegen nyelv megnevezésű modulok témaköreit tartalmaz-

za. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%  

 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 
 

 

EGYEBEK 

Az a jelölt, aki az 54 346 02 Ügyintéző titkár szakmai vizsgáján korábban teljesítette a gyakor-

lati, írásbeli és/vagy szóbeli vizsgatevékenységet és ezt hitelt érdemlően igazolja, mentesül a 

gyakorlati vizsga, az írásbeli vizsgatevékenység A) része vagy a szóbeli vizsgatevékenység 

ismételt teljesítésének kötelezettsége alól. 
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ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KÓS KÁROLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXVIII. RENDÉSZET 

ágazat 

 

és a 

XXXVIII.  

RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 

ágazathoz tartozó 

54 345 01 OKJ számú 

KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ 

szakképesítés 

 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
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HELYI TANTERV 

  

a 

XXXVIII. RENDÉSZET  

ÁGAZATHOZ 

 

 

 
a 2013-2015 között nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 

 

 
A helyi tanterv a  

14/2013.(IV.5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv  
alapján készült.  

 

 

 
A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra 

egységesen vonatkozik: 

 

Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek 

 

 

 
 

 

 

I. Jogi háttér 

 

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  

alapján készült.      
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II. Alapadatok 

 

A szakképesítés azonosító száma: - 

A szakképesítés megnevezése: - 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 22. Közszolgálat 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVIII. Rendészet 

Iskolai rendszerű képzésben az évfolyamok száma: 4 

 

Elméleti képzési idő aránya: 50% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 50% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama a 9. évfolya-

mot követően 35 óra, a 10. évfolyamot követően 70 óra, a 11. évfolyamot követően 105 

óra. 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: - 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: - 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
 

A szakközépiskolai képzésben a kétévfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A kétévfolyamos 

képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti 

óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 5 óra/hét 180 óra/év 6 óra/hét 216 óra/év 

Ögy.  35 óra*  35 óra* 

10. évfolyam 6 óra/hét 216 óra/év 7 óra/hét 252 óra/év 

Ögy.  70 óra*  70 óra* 

11. évfolyam 7 óra/hét 252 óra/év 8 óra/hét 288 óra/év 

Ögy.  105 óra*  105 óra* 

12. évfolyam 10 óra/hét 320 óra/év 11 óra/hét 352 óra/év 

Összesen: 1178 óra*  1318 óra* 

* Engedélyezett változtatás 



 

171 

 

Megjegyzések: 

1. A 2016/2017-es tanévben a 12.. évfolyam tantárgyfelosztása a 2014-től változatlan pe-

dagógiai program adatai alapján készült, a szakmai követelménymodulokhoz rendelt 

tantárgyak heti óraszámait az 1. számú táblázat tartalmazza. 

A zárójelbe tett óraszámoknak megfelelő korrekciók a 2017/2018-as tanévben történnek 

meg. 

2. A szabadsáv óraszámai a kötelezően előírt óraszámokhoz hozzáadva dőlt betűvel szere-

pelnek. 
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1. számú táblázat 

A tantárgyak heti óraszáma és az összefüggő nyári gyakorlat időtartama évfolyamonként 

 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

9. 10. 11. 12. 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óra-

szám 

e gy  e gy  e gy  e gy 

Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. 2            

Fegyveres szervek és vagyonvédelem II.    2        

Fegyveres szervek és vagyonvédelem III.       1,5 
    

Fegyveres szervek és vagyonvédelem IV.          2,5+1 
 

Speciális gyakorlat I.  2 
         

Speciális gyakorlat II.     1,5+0,5 
      

Speciális gyakorlat III.        2,5 
   

Speciális gyakorlat IV.           3,5 

Jogi és közigazgatási ismeretek I. 
   1,5 

        

Jogi és közigazgatási ismeretek II. 
      1+1     

Jogi és közigazgatási ismeretek III. 
         (2)0,5 

 

Társadalom és kommunikáció I. 
1+1            

Társadalom és kommunikáció II. 
   0,5 
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Társadalom és kommunikáció gyakorlat 
    0,5       

Speciális informatika 
         1,5  

Speciális informatika gyakorlat 
          0,5 

Idegen nyelv I. 
      1,5 

  1,5  

Idegen nyelvi gyakorlat 
       0,5   0,5 

Rendészeti tábor 
  

35         

Katasztrófavédelmi gyakorlat 
  

 
  

35      

Rendőrségi gyakorlat 
  

 
  

35      

Személy- és vagyonőri gyakorlat 
  

 
  

 
  

40   

Rendőrségi gyakorlat 
  

 
  

 
  

65   

összes óra: 3+1 2 
35 

4 2+0,5 
70 

4+1 3 
105 

7 4,5 

összes óra: 5+1 6+0,5 7+1 11,5 

 
A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

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

 a  

 

XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 

ágazathoz tartozó 

 

54 345 01 

KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ  

 

 
a 2016-tól  nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 
 

 

A helyi tanterv a  

30/2016.(VIII.31.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv és   

a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, 

valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek 

hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 

36/2016.(VIII.30.) BM rendeletben kiadott SZVK alapján készült.  

 

 

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKRŐL ÉS AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK 

MÓDOSÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJÉRŐL SZÓLÓ 150/2012. (VII. 6.) KORM. 

RENDELET, VALAMINT A 2016/2017. TANÉVRE VONATKOZÓ 

SZAKMASZERKEZETI DÖNTÉSRŐL ÉS A 2016/2017. TANÉVBEN INDULÓ 

KÉPZÉSEK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA JOGOSÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSEIRŐL 

SZÓLÓ 297/2015. (X. 13.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 25/2016. (II. 

25.) KORM. RENDELET SZERINT  

A XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZATBAN, AZ 54 345 01 

KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI VÉGZETTSÉGHEZ KÖTÖTT 

ÁGAZATI SZAKKÉPESÍTÉS ESETÉN, AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA KERETÉBEN 

MEGSZEREZHETŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ SZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE:  

52 345 04 KÖZSZOLGÁLATI ÜGYKEZELŐ 
 

 

 

 

 

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 eljá-

rásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 



 

206 

 

 

– a(z) 54 345 01 számú, Közszolgálati ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó  rendelet  

alapján készült. 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 54 345 01 

Szakképesítés megnevezése: Közszolgálati ügyintéző 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 22. Rendészet, honvédelem és közszolgálat  

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 5 évfolyamos 

képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra.  

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szak-

mai tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi 

utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolya-

mos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óra-

számával. 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 évfolyam heti óraszám éves óraszám 

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.   140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.   140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 
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Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 

választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. 

évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző isko-

la szakmai programjában kell rendelkezni. 

Megjegyzések: 

1. A 2016/2017-es tanévre a 9. évfolyam tantárgyfelosztása a 2016. augusztus 31-ig ren-

delkezésre álló szakgimnáziumi kerettanterv tervezet adatai alapján készült, a szakmai 

követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszámait az 1. számú táblázat tar-

talmazza. 

2. A szabadsáv óraszámai a kötelezően előírt óraszámokhoz hozzáadva dőlt betűvel sze-

repelnek. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 
 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám 

heti óra-

szám ögy 

heti óra-

szám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatko-

zóan: 

Összesen 6,5 4,5 8 4 

140 

5,5 4,5 

140 

5,5 4,5 19 12 17 12 

160 

19 12 

Összesen 11,0 12,0 10,0 10,0 31,0 29,0 31,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                     2         2   

11654-16 Rendvédelmi jog és 

közigazgatás  
Közszolgálati ügyintézői 

ismeretek 
1,5                                 

11655-16 Magánbiztonság a 

közszolgálati ügykezelő számá-

ra  

Magánbiztonság és va-

gyonvédelem I. 
1                                 

Magánbiztonság és va-

gyonvédelem II. 
    1                             

Magánbiztonság és va-

gyonvédelem III. 
          0,5                       

Magánbiztonság  és va-

gyonvédelem IV. gyakorlat 
                  1               

Személy  és vagyonvéde-

lemi ismeretek gyakorlat 
            0,5                     
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Személy és vagyonőri és 

közterület-felügyelői isme-

retek gyakorlat 

                  1               

11553-16 Rendvédelmi szervek 

és alapfeladatok 

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok I. 
1   0,5                             

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok II. 
2,5                       2,5         

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok III. 
    4                   4         

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok IV. 
          4             4         

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok V. 
                2       2         

Rendvédelmi szervek és 

alapfeladatok gyakorlat 
      1                   1       

11556-16 Társadalomismeret 

és szakmai kommunikáció 

Közszolgálati ügyintézői 

ismeretek 
0,5                                 

Közszolgálati ügyintéző 

gyakorlati ismeretek 
  0,5                               

11657-16 Rendészeti szakmai 

idegen nyelv 
Rendészeti szakmai idegen 

nyelv 
    1                             

11658-16 Rendészeti szakmai 

informatika 
Rendészeti szakmai infor-

matika 
          0,5                       

11552-16 Önvédelem és intéz-

kedéstaktika 

Önvédelem és intézkedés 

taktika gyakorlat I. 
  0,5                               

Önvédelem és intézkedés 

taktika gyakorlat II. 
  3,5                       3,5       

Önvédelem és intézkedés 

taktika gyakorlat III. 
      3                   3       

Önvédelem és intézkedés 

taktika gyakorlat IV. 
            3             3       

Önvédelem és intézkedés 

taktika  
          0,5     2       2         

10069-12 Irodai asszisztensi 

feladatok  
Ügyviteli ismeretek                   1               
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10067-12 Gépírás, dokumen-

tum készítés iratkezelés 
Ügyviteli ismeretek             1                     

11555-16 Ügykezelés a köz-

szolgálatban 

Ügyviteli ismeretek                     4         4   

Ügyviteli gyakorlat                       2,5         2,5 

11632-16 Közszolgálati ügyin-

téző alapfeladatok 

Közszolgálati ügyintézői 

ismeretek 
    1,5           1,5   4   3     4   

Közszolgálati ügyintézői 

gyakorlat 
                  1,5   2   1     2 

11559-16 E-közigazgatási 

ismeretek 

E-közigazgatás elmélete                     4         4   

E-közigazgatás gyakorlata                       2         2 

11560-16 Ügyfélszolgálati 

kommunikáció magyar és ide-

gen nyelven 

Ügyfélszolgálati kommu-

nikáció 
                    2,5         2,5   

Ügyfélszolgálati kommu-

nikáció gyakorlat 
                      3         3 

11385-16 Magyar- és idegen 

nyelvű panaszkezelés 

Ügyfélszolgálati kommu-

nikáció 
                    2         2   

Ügyfélszolgálati kommu-

nikáció gyakorlat 
                      2,5         2,5 

 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

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

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
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A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a 
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e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő szak-

képe-

sítésre 

vonatkozó: 

Összesen 90 126 198 144 
140 

162 108 
140 

170 46 

1044 453 1044 

588 371 

2003 

620 424 
160 

588 371 

2006 

Összesen 216 342 270 216 959 1044 959 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1211 óra (53%) 

  

1211 óra (55,9%) 

Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 795 óra (47%) 795 óra (44,1%) 
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I.
 Foglalkoztatás II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi alapismere-

tek 
                    0 3   3 0 0   3 0 3 

Munkaviszony létesíté-

se 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 4   4 0 0   4 0 4 
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Foglalkoztatás I. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 

1 
                    0 7   7 0 0   7 0 7 

Nyelvtani rendszerezés 

2 
                    0 7   7 0 0   7 0 7 

Nyelvi készségfejlesz-

tés 
                    0 24   24 0 0   24 0 24 

Munkavállalói szókincs                     0 24   24 0 0   24 0 24 
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Közszolgálati ügyinté-

zői ismeretek 
54 0 0 0   0 0   0 0 54 

54 0 
0 0 54 0 0   0 0 0 

Jogi alapismeretek 10                   10     10 0 0   0 0 0 
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Állam-, alkotmány-, 

nemzetközi jogi, és 

munkavédelmi alap-

ismeretek 

12                   12     12 0 0   0 0 0 

Polgári jog alapjai 12                   12     12 0 0   0 0 0 

Büntetőjog általános 

rész 
10                   10     10 0 0   0 0 0 

Kriminalisztika 10                   10     10 0 0   0 0 0 
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Magánbiztonság és 

vagyonvédelem I. 
36 0 0 0   0 0   0 0 36 

36 0 
0 0 36 0 0   0 0 0 

Általános vagyonvé-

delmi és szolgálati 

ismeretek 

18                   18     18 0 0   0 0 0 

Személy és vagyonvé-

delmi alapismeretek I. 
9                   9     9 0 0   0 0 0 

Személy és vagyonvé-

delmi alapismeretek II. 
9                   9     9 0 0   0 0 0 

Magánbiztonság és 

vagyonvédelem II. 
0 0 36 0   0 0   0 0 36 

36 0 
0 0 36 0 0   0 0 0 

Személy és vagyonvé-

delmi ismeretek: sze-

mély és gépjármű be és 

kiléptetésének szabályai 

    16               16     16 0 0   0 0 0 

Személy és vagyonvé-

delmi ismeretek: recep-

ciós szolgálat ellátásá-

nak szabályai 

    10               10     10 0 0   0 0 0 

Személy és vagyonvé-

delmi ismeretek: bolti 

szolgálat ellátásának 

szabályai 

    10               10     10 0 0   0 0 0 

Magánbiztonság és 

vagyonvédelem III. 
0 0 0 0   18 0   0 0 18 

18 0 
0 0 18 0 0   0 0 0 

A kényszerítő és a 

támadáselhárító eszkö-

zök 

          8         8     8 0 0   0 0 0 
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Személy- és vagyonvé-

delmi ismeretek: szál-

lítmányok kisérése 

          5         5     5 0 0   0 0 0 

Személy- és vagyonvé-

delmi ismere-

tek:járörszolgálat szol-

gálat ellátásának szabá-

lyai 

          5         5     5 0 0   0 0 0 

Magánbiztonság  és 

vagyonvédelem IV. 

gyakorlat 

0 0 0 0   0 0   0 31 31 

31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Személy- és vagyonvé-

delmi ismeretek:  a 

készenléti járőrszolgálat 

ellátásának szabályai és 

a speciális örzés véde-

lem 

                  9 9     9 0 0   0 0 0 

Közterület felügyelői 

feladatok I. 
                  11 11     11 0 0   0 0 0 

Közterület felügyelői 

feladatok II. 
                  11 11     11 0 0   0 0 0 

Személy  és vagyonvé-

delemi ismeretek 

gyakorlat 

0 0 0 0   0 18   0 0 18 

18 0 

0 0 18 0 0   0 0 0 

Személyek ki és belép-

tetése 
            6       6     6 0 0   0 0 0 

Kényszerítő és táma-

dáselhárító eszközök 

gyakorlat I. 

            8       8     8 0 0   0 0 0 

Szállítmánykisérés 

gyakorlat 
            4       4     4 0 0   0 0 0 

Személy és vagyonőri 

és közterület-

felügyelői ismeretek 

gyakorlat 

0 0 0 0   0 0   0 31 31 

31 0 

0 0 31 0 0   0 0 0 

Kényszerítő és táma-

dáselhárító eszközök 

gyakorlat II. 

                  7 7     7 0 0   0 0 0 

Járőrszolgálat gyakorlat                   6 6     6 0 0   0 0 0 



 

206 

 

 

Közterület-felügyelői 

ismeretek gyakorlat 
                  18 18     18 0 0   0 0 0 
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Rendvédelmi szervek 

és alapfeladatok I. 
36 0 18 0   0 0   0 0 54 

54 0 
0 0 54 0 0   0 0 0 

A magyarországi rend-

védelmi szervek törté-

nete 

36                   36     36 0 0   0 0 0 

Rendvédelmi szervek 

alapismeretek I. 
    10               10     10 0 0   0 0 0 

Munkavédelem és 

környezetvédelem 
    8               8     8 0 0   0 0 0 

Rendvédelmi szervek 

és alapfeladatok II. 
90 0 0 0   0 0   0 0 90 

0 90 
0 0 90 90 0   0 0 90 

Rendvédelmi szervek 

alapismeretek II. 
18                   18     18 18 0   0 0 18 

A rendvédelmi és a 

rendészeti tevékenysé-

get végző szervek, 

személyek intézkedése-

inek elhelyezése a 

közigazgatási jogalkal-

mazás rendszerében 

20                   20     20 20 0   0 0 20 

Általános vagyonvé-

delmi és szolgálati 

ismeretek 

24                   24     24 24 0   0 0 24 

Általános szolgálati 

ismeretek 
28                   28     28 28 0   0 0 28 

Rendvédelmi szervek 

és alapfeladatok III. 
0 0 144 0   0 0   0 0 144 

0 144 
0 0 144 144 0   0 0 144 

A szolgálatellátás álta-

lános szabályai 
    60               60     60 60 0   0 0 60 

Tűzoltó és tűzmegelő-

zési ismeretek 
    60               60     60 60 0   0 0 60 

Büntetés-végrehajtási 

nevelési alapismeretek 
    24               24     24 24 0   0 0 24 

Rendvédelmi szervek 

és alapfeladatok IV. 
0 0 0 0   144 0   0 0 144 

0 144 
0 0 144 144 0   0 0 144 

Közlekedési alapisme-

retek 
          48         48     48 48 0   0 0 48 
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Kényszerítő és táma-

dáselhárító eszközök 
          64         64     64 64 0   0 0 64 

Határrendészeti ismere-

tek 
          32         32     32 32 0   0 0 32 

Rendvédelmi szervek 

és alapfeladatok V. 
0 0 0 0   0 0   62 0 62 

0 62 
0 0 62 62 0   0 0 62 

Iparbiztonsági és ka-

tasztrófavédelmi alap-

ismeretek 

                16   16     16 16 0   0 0 16 

Katasztrófavédelmi 

műszaki alapismeretek 
                16   16     16 16 0   0 0 16 

Rendőri szolgálati 

ismeretek 
                30   30     30 30 0   0 0 30 

Rendvédelmi szervek 

és alapfeladatok gya-

korlat 

0 0 0 36   0 0   0 0 36 

0 36 

0 0 36 0 36   0 0 36 

Általános szolgálati 

ismeretek 
      18             18     18 0 18   0 0 18 

Tűzoltási alapismeretek       10             10     10 0 10   0 0 10 

Büntetés-végrehajtási 

alapismeretek 
      8             8     8 0 8   0 0 8 
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Közszolgálati ügyinté-

zői ismeretek 
18 0 0 0   0 0   0 0 18 

18 0 
0 0 18 0 0   0 0 0 

Pszichológiai alapis-

meretek és a szemé-

lyiségfejlődés alapjai 

6                   6     6 0 0   0 0 0 

Szociológiai és szo-

ciálpszichológiai 

alapismeretek 

6                   6     6 0 0   0 0 0 

Kriminológia 6                   6     6 0 0   0 0 0 

Közszolgálati ügyinté-

ző gyakorlati ismere-

tek 

0 18 0 0   0 0   0 0 18 

18 0 

0 0 18 0 0   0 0 0 

A szóbeli kommuni-

káció alapismeretei 
  6                 6     6 0 0   0 0 0 



 

206 

 

 

Metakommunikációs 

ismeretek 
  6                 6     6 0 0   0 0 0 

Önismeret fejlesztése   6                 6     6 0 0   0 0 0 

                        

1
1

6
5

7
-1

6
 R

en
d

és
ze

ti
 s

za
k

m
ai

 i
d

e-

g
en

 n
y

el
v
 

Rendészeti szakmai 

idegen nyelv 
0 0 36 0   0 0   0 0 36 

36 0 
0 0 36 0 0   0 0 0 

Tudásszint felmérése, 

követelmények 
    2               2     2 0 0   0 0 0 

Nyelvi alapozás     10               10     10 0 0   0 0 0 

Okmányfajták, gépjár-

művekhez kapcsolódó 

kifejezések 

    12               12     12 0 0   0 0 0 

Nyelvtani ismeretek és 

a rendészeti szaknyelv 

fejlesztése 

    12               12     12 0 0   0 0 0 
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Rendészeti szakmai 

informatika 
0 0 0 0   18 0   0 0 18 

18 0 
0 0 18 0 0   0 0 0 

Rendészeti szövegszer-

kesztés alapjai 
          6         6     6 0 0   0 0 0 

Rendészeti nyilvántartó 

és ügyintéző progra-

mok, híradástechnikai 

eszközök 

          6         6     6 0 0   0 0 0 

Adminisztrációs tevé-

kenység a rendészeti 

munkában 

          6         6     6 0 0   0 0 0 
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Önvédelem és intézke-

dés taktika gyakorlat 

I. 

0 18 0 0   0 0   0 0 18 

18 0 

0 0 18 0 0   0 0 0 

Fizikai erőnlét fej-

lesztése I. 
  6                 6     6 0 0   0 0 0 

Önvédelmi alapismere-

tek I. 
  6                 6     6 0 0   0 0 0 

Önvédelmi fogások 

gyakorlása, rögzítése II. 
  6                 6     6 0 0   0 0 0 

Önvédelem és intézke-

dés taktika gyakorlat 

II. 

0 126 0 0   0 0   0 0 126 

0 126 

0 0 126 0 126   0 0 126 
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Fizikai erőnlét fej-

lesztése II. 
  34                 34     34 0 34   0 0 34 

Önvédelmi alapisme-

retek II. 
  20                 20     20 0 20   0 0 20 

Önvédelmi fogások 

gyakorlása, rögzítése 

I. 

  36                 36     36 0 36   0 0 36 

Fegyvertechnikai és 

lövészeti alapismere-

tek 

  36                 36     36 0 36   0 0 36 

Önvédelem és intézke-

dés taktika gyakorlat 

III. 

0 0 0 108   0 0   0 0 108 

0 108 

0 0 108 0 108   0 0 108 

Önvédelem és közel-

harc 
      28             28     28 0 28   0 0 28 

Önvédelem és közel-

harc fogások gyakor-

lása 

      24             24     24 0 24   0 0 24 

Lövészeti alapismere-

tek -a kiskaliberű 

tűzfegyverek 

      24             24     24 0 24   0 0 24 

A fizikai alkalmassá-

gi követelményekre 

felkészülés I. 

      32             32     32 0 32   0 0 32 

Önvédelem és intézke-

dés taktika gyakorlat 

IV. 

0 0 0 0   0 108   0 0 108 

0 108 

0 0 108 0 108   0 0 108 

Testi kényszer alapjai             17       17     17 0 17   0 0 17 

                    

 

 

 

Személy- és vagyon-

őri intézkedések 

gyakorlása 

            25       25     25 0 25   0 0 25 

A fizikai alkalmassá-

gi követelményekre 

felkészülés II. 

            30       30     30 0 30   0 0 30 
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A testi kényszer alap-

technikái 
            36       36     36 0 36   0 0 36 

Önvédelem és intézke-

dés taktika  
0 0 0 0   18 0   62 0 80 

0 80 
0 0 80 80 0   0 0 80 

Rendőri intézkedések 

alapjai 
          18         18     18 18 0   0 0 18 

Személy és vagyon-

őri intézkedések 
                30   30     30 30 0   0 0 30 

Közterület-felügyelői 

intézkedések 
                32   32     32 32 0   0 0 32 

1
0

0
6

9
-1

2
 I

ro
d

ai
 

as
sz

is
zt

en
si

 f
el

ad
at

o
k

  

Ügyviteli ismeretek 0 0 0 0   0 0   0 31 31 31 0 0 0 31 0 0   0 0 0 

Ügyviteli folyamatok                   7 7     7 0 0   0 0 0 

Marketing ismeretek                   8 8     8 0 0   0 0 0 

Időgazdálkodás                   8 8     8 0 0   0 0 0 

Nyomtatvány-, és 

adatbázis-kezelés 
                  8 8     8 0 0   0 0 0 
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Ügyviteli ismeretek 0 0 0 0   0 36   0 0 36 36 0 0 0 36 0 0   0 0 0 

Vakírás alapjai             30       30     30 0 0   0 0 0 

Dokumentumok szer-

kesztése készítése 

szövegszerkesztő prog-

ramok 

            3       3     3 0 0   0 0 0 

Levelezési ismeretek             3       3     3 0 0   0 0 0 
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Ügyviteli ismeretek 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 124 0 124 0 0   124 0 124 

Az ügyiratkezelés 

szabályozása 
                    0 31   31 0 0   31 0 31 

Az ügyiratkezelés 

folyamata 
                    0 31   31 0 0   31 0 31 

Adatvédelem és infor-

mációszabadság 
                    0 31   31 0 0   31 0 31 

A titkos ügykezelés 

alapismeretei 
                    0 31   31 0 0   31 0 31 

Ügyviteli gyakorlat 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 77 77 0 0   0 77 77 

Iratminták fajtái                     0   20 20 0 0   0 20 20 
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Iratminták formai tar-

talmi jellemzői 
                    0   20 20 0 0   0 20 20 

Szövegszerkesztés, 

ikató program kezelése, 

elektronikus ügyintézés 

                    0   19 19 0 0   0 19 19 

Iratminták készítése                     0   18 18 0 0   0 18 18 
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Közszolgálati ügyinté-

zői ismeretek 
0 0 54 0   0 0   46 0 100 

0 100 
124 0 224 100 0   124 0 224 

Jogi alapismretek      36               36     36 36 0   0 0 36 

Jogi ismeretek                 46   46     46 46 0   0 0 46 

Kommunikációs 

alapismeretek 
    18               18     18 18 0   0 0 18 

Kormányablak ügyinté-

zői ismeretek 
                    0 124   124 0 0   124 0 124 

Közszolgálati ügyinté-

zői gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 46 46 

0 46 
0 62 108 0 46   0 62 108 

Szakmai komunikációt 

fejlesztő gyakorlatok (a 

drámajáték és a szoci-

odráma módszerei és 

fejlesztő „játékai” 

foglakozás segítségé-

vel)   

                  27 27     27 0 27   0 0 27 

Feladatellátásához 

nélkülözhetetlen szemé-

lyes, társas és szakmai 

kompetenciák fejleszté-

sére 

                  19 19     19 0 19   0 0 19 

Kormányablak ügyinté-

ző gyakorlati ismeretek 
                    0   62 62 0 0   0 62 62 
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E-közigazgatás elméle-

te 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
124 0 124 0 0   124 0 124 

E-közigazgatás alapjai                     0 62   62 0 0   62 0 62 

E-ügyvitel                     0 31   31 0 0   31 0 31 

A közigazgatási hatósá-

gi eljárás szabályai az 

ügyek kezelés során 

                    0 31   31 0 0   31 0 31 
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E-közigazgatás gya-

korlata 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 62 62 0 0   0 62 62 

A Közgazgatás infor-

matikai támogatása 
                    0   21 21 0 0   0 21 21 

Elektronikus közigazga-

tás 
                    0   21 21 0 0   0 21 21 

Elektronikus ügyintézés                     0   20 20 0 0   0 20 20 
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Ügyfélszolgálati kom-

munikáció 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
77 0 77 0 0   77 0 77 

Ügyfélszolgálati kom-

munikáció alapjai 
                    0 20   20 0 0   20 0 20 

Ügyfélszolgálati kom-

munikáció magyar és 

idegen nyelven 

                    0 26   26 0 0   26 0 26 

Kommunikációs tech-

nikák 
                    0 31   31 0 0   31 0 31 

Ügyfélszolgálati kom-

munikáció gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 93 93 0 0   0 93 93 

Ügyfélszolgálati kom-

petenciák  
                    0   31 31 0 0   0 31 31 

Ügyféltípusok, kommu-

nikációs stílusok 
                    0   31 31 0 0   0 31 31 

Ügyfélszolgálati kom-

munikációs gyakorlatok 

magyar és idegen nyel-

ven 

                    0   31 31 0 0   0 31 31 

1
1

3
8

5
-1

6
 M

ag
y

ar
- 

és
 i

d
eg

en
 n

y
el

v
ű

 

p
an

as
zk

ez
el

és
 

Ügyfélszolgálati kom-

munikáció 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
62 0 62 0 0   62 0 62 

Az ügyfélközpontú 

problémakezelés szem-

pontjai  

                    0 22   22 0 0   22 0 22 

Az ügyfélszolgálati 

panaszügyek fajtái 
                    0 30   30 0 0   30 0 30 

Reklamáció kezelés 

kommunikációja 
                    0 10   10 0 0   10 0 10 

Ügyfélszolgálati kom-

munikáció gyakorlat 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
0 77 77 0 0   0 77 77 

Szóbeli panasz kezelése                     0   28 28 0 0   0 28 28 
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Írásbeli panasz kezelése                     0   20 20 0 0   0 20 20 

Ügyfélszolgálati kom-

munikációs gyakorlatok 

magyar és idegen nyel-

ven 

                    0   29 29 0 0   0 29 29 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatáro-

zott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

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

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.
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V. A Közszolgálati ügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében rögzített, az 

Országos Képzési Jegyzékben szereplő, illetve egyéb adatok 

A szakképesítés azonosító száma: 54 345 01 

Szakképesítés megnevezése: Közszolgálati ügyintéző 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2  

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: – 

A képzés megkezdésének feltételei: – 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: – 

Szakmai előképzettség: – 

Előírt gyakorlat: – 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: – 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40%  

Szintvizsga: – 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

VI. Pályatükör 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások  

 

A B C 

FEOR száma FEOR megnevezése 
A szakképesítéssel betölthető munka-

kör(ök) 

4229 
Egyéb ügyfélkapcsolati foglal-

kozású 
Ügyfélszolgálati ügyintéző 

4136 Iratkezelő, irattáros Ügykezelő, Irattáros 

4112 Általános irodai adminisztrátor 
Adminisztrációs ügyintéző, Dokumen-

tációs ügyintéző 

3654 
Hatósági engedélyek kiadásával 

foglalkozó ügyintéző 

Földhivatali hatósági ügyintéző, ható-

sági ügyintéző (szociális terület, ok-

mányirodai  feladatok) 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása 

A Közszolgálati ügyintéző munkája során személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus 

kommunikációs csatornákon fogadja az ügyfelek megkereséseit. Kezeli a felmerült problémákat, 

felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére, válaszol a szolgáltatásokkal vagy eljárások-

kal kapcsolatos kérdésekre. Közigazgatási eljárás keretén belül ügyeket kezel, jogkörében megha-

tározott eljárásokat folytat le. Gépírás, szövegszerkesztés tudás birtokában adminisztratív és do-

kumentációs feladatokat lát el. Ügyviteli feladatokat lát el. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes 

- külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb do-

kumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni 

- számítógépes ügyviteli és iktató programcsomagokat alkalmazni 

- ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat, köz-
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igazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy 

hatósági ellenőrzést lefolytatni, végezni 

- ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani 

- irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni 

- ügyintézői feladatokat ellátni  

- ügyfélszolgálati feladatokat ellátni  

- leíró feladatokat végezni  

- feladatkörébe tartozó eljárást lefolytatni 

- döntés-előkészítést végezni 

- tájékoztatást adni, adatszolgáltatást végezni szóban és írásban 

- iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket ellátni 

- feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat vé-

gezni 

- ellátni a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat 

- önállóan végezni a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket 

- ügyfélfogadást, ügyfélszolgálatot végezni 

- végigvinni a munkakörébe tartozó jogi, igazgatási eljárásokat 

- kezelni a felmerülő ügyfélkonfliktusokat,  

- alkalmazni a hatékony kommunikáció elemeit  

- ügyintézést, eljárást lefolytatni különböző ügyek kapcsán, ügyviteli és/vagy érdemi feladato-

kat ellátni 

Kapcsolódó szakképesítések  

A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma megnevezése 
a kapcsolódás mód-

ja 

52 345 04 Közszolgálati ügykezelő szakképesítés 

34 861 01 Rendészeti őr szakképesítés 

54 861 01 
Rendőr tiszthelyettes 

(a szakmairány megjelölésével) 
szakképesítés 

VII. Szakmai követelmények 

A B 

azonosító száma 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak megnevezé-

se 

11555-16 Ügykezelés a közszolgálatban 

11632-16 Közszolgálati ügyintéző alapfeladatok 

11559-16 E-közigazgatási ismeretek 

11560-16 Ügyfélszolgálati kommunikáció magyar és idegen nyelven 

11385-12 Magyar- és idegen nyelvű panaszkezelés 

11553-16 Rendvédelmi szervek és alapfeladatok 

11552-16 Önvédelem és intézkedéstaktika 
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VIII. Vizsgáztatási követelmények 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei 

 

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése.  

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak sze-

rint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek 

az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 
 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai 
 

Gyakorlati vizsgatevékenység 
 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Ügyfélfogadás 

A vizsgafeladat ismertetése: A megadott paraméterek alapján helyzetgyakorlat keretében 

ügyfél fogadása, kiszolgálása, az ügynek megfelelő adminisztráció meghatározása. 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő10 perc)  

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos levél, dokumentum szerkesztése 

A vizsgafeladat ismertetése: A hardvereszközök és az operációs rendszer előkészítése után 

egy kb. 1000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, javított, korrektúrá-

zott nyomtatott formátumú szöveget és megadott adatokat begépeli; a dokumentumot meg-

szerkeszti a dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján. 

Az elkészült dokumentumot kinyomtatja. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Ügyiratkezelés 

A vizsgafeladat ismertetése: Beérkező dokumentumok iktatása a megadott paraméterek 

alapján.  

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 
 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 

A vizsgafeladat megnevezése: Közszolgálati ügyintéző szakmai ismeretek 

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés témaköreihez kapcsolódó központilag összeál-

lított és kiadott feladatlap (teszt) kitöltése. Témakörök: közigazgatási eljárás ismeretek, ügy-

kezelési ismeretek, E-közigazgatási ismeretek. 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 
 

Szóbeli vizsgatevékenység 
 

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre 

kiadott tételsorokból húzott kérdésekre 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai 

követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 20 

perc) 
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A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 
 

  

A komplex szakmai vizsgáztatás lebonyolításában, a komplex szakmai vizsgáztatás szabá-

lyairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottak az irányadók. 
 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 

 

Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbe-

li vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesí-

tendő vizsgatevékenység (gyakorlati, írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a 

vizsgabizottság. 
 

Egyebek 

 

 Jelen szakképesítés megszerzésével kormányzati ügykezelői munkakörben a résztvevő men-

tesül az ügykezelői alapvizsga letétele alól.  

 

 Jelen szakképesítés megszerzése Kormányablak ügyintéző munkakör betöltésére jogosít. 

 

 A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Közszolgálati ügyin-

téző szakképesítés tekintetében a Belügyminisztérium látja el. 

 

A B C 

azonosító száma 
A szakképesítés megneve-

zése 

A szakképesítés 

ágazat/szakmairány szerint 

illetékes szakmai kamarai jog-

kört gyakorló szerv, szervezet 

 54 345 01 Közszolgálati ügyintéző  Belügyminisztérium 
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NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM 
 

 

1. A tantárgy tanulásának célja 

Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai refe-

renciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megala-

pozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános 

kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártassá-

gokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenysé-

gekhez is szükségesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért te-

vékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későb-

biek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat közép-

pontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat 

oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevé-

kenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együt-

tes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a nyelv-

tanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja mint 

nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy írás-

ban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a 

nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítha-

tó ki. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg au-

tentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk 

is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az 

adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs 

forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében 

nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a 

motivációt. 
 

Az Európa Unió igényeinek megfelelően az idegennyelv-tanítás célja a többnyelvűség elérése. Eb-

ben a folyamatban a nyelvi előkészítő évfolyamon el kell érni, hogy a tanulók a megfelelő nyelvi 

alapok megszerzése, egy előkészítő év után olyan nyelvtudás birtokába jussanak, melyek segí-

tik őket az idegen nyelvi kommunikációban, az ismeretszerzésben, amely képessé teszi őket a 

célnyelven történő középiskolai, tanulmányok folytatására, majd az ismeretek további évfo-

lyamokon történő bővítésével és további kompetenciák kialakításával, munkában való elhelyezke-

désre vagy továbbtanulásra. 
 

A célok megvalósítását elősegítő kompetenciák, stratégiák, eszközök 

A korszerű módszerekkel történő idegennyelv-tanítás során rendkívül fontos, hogy a tanulók a 

megtanulandó idegen nyelvnek teljes eszköztárát birtokba vegyék. A nyelvről való gondolkodást 

a tanulás folyamatában egyre inkább a nyelven való gondolkodásnak kell felváltania. Elvárás, 

hogy a tanulók a tanórai és az iskolán kívüli tevékenységük során egyaránt használják a nyelvet. 

Az immerzió alkalmazása segíti a tanulókat a természetes közelítésből való nyelvtanulásban. 
 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása 

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes 

és fontos problémáját a tanult idegen nyelven is feldolgozni. 
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Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat 

célkitűzéseivel összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az 

idegennyelv-tanulás többek között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és 

interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak eseté-

ben is hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy más műveltségterü-

letek ismereteivel az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok. 
 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése 
 

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs 

technológiák felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm 

nyelvtanulóvá válást. 

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget 

biztosítanak a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel 

kialakítható közvetlen kapcsolatra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és 

nyelvtanulás eredményességét, közvetlen hozzáférést biztosítva a célnyelvi kultúrához, 

azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és felhasználását. Az IKT a 

korszerű nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze. 
 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése 
 

A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak 

értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív 

attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultú-

rák megismerése iránt. 

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást 

mindig össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és 

segíteni kell a tanulókat abban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség 

elérhetővé váljon számukra. Különösen fontos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló 

interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése: 

A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a 

köztük lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más 

kultúrák képviselőivel való kapcsolat-teremtéshez szükséges stratégiákat. 
 

Már az alapozó szakaszban fontos az idegen nyelven tanulás módszereinek elsajátítása, 

- a tanulás tanulása 

-a tanulói alaptípusok meghatározása: vizuális, auditív stb.; 
 

- önálló tanulási stratégiák kialakítása: kognitív, affektív, motorikus készségek 

fejlesztése; 

- memóriafejlesztési feladatok gyakoroltatása; szótanulási technikák közvetítése; 

- kommunikációs stratégiák alkalmazása: tervezés, kivitelezés, értékelés-javítás; nyelvi 

hézagok kitöltésére irányuló stratégiák 

- kifejezésbeli nehézségeket áthidaló stratégiák, 
 

1. Nyelvi utalás (nyelvi kategóriákkal való meghatározás) 

2. Szövegösszefüggésre utalás (körülírás) 

3. Fogalmi szintű magyarázat (definiálás) 
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4. Metakommunikáció segítségül hívása (jelzés) 

- értelmezési nehézségeket feloldó stratégiák 

1. Globális kérdezési stratégia (ismétlésre irányuló kérdés, megértés sikertelenségének 

kifejezése, folytatásra buzdítás stb.) 

2. Helyi kérdezési stratégia (lexikális ismétlések, részletek megismétlésére, lexikális 

hiányra irányuló kérdés stb.) 

3. Következtetési stratégiák (hipotézis tesztelése, információn alapuló kérdés stb.) 

- nyelvi feladatok végrehajtásához szükséges kompetenciák és stratégiák 

 

a) Általános kompetenciák (világismeret, interkulturális tudat, alkati tényezők, motiváció) 
 

b) Nyelvi kommunikációs kompetenciák (nyelvi, szociolingvisztikai, és gyakorlati 

kompetenciák: nyelvi forgatókönyv, szövegkompetencia, beszédszándék megvalósítása) 

1) Nyelvi kompetencia: 
 

-  megfelelő szókincs birtoklása, fogalomkörök ismerete,olyan nyelvi eszközök 

birtoklása, melynek segítségével a beszédszándékok pontosan, egyértelműen 

kifejezhetők; nem nyelvi kifejezőeszközök birtoklása; receptív, produktív, interaktív, 

mediatív alapkészségekkel rendelkezés 

 
 

A tanítási órákon a nyelvi kompetencia valamennyi területét (kulturális és nyelvi ismeretek, szöveg-

értés és szövegalkotás, szóbeli és írásbeli nyelvhasználat, kommunikációs stratégiák ismerete, hal-

lott, olvasott szövegek interpretációja stb.) együttesen és körültekintően fejlesztjük, ez kiegészül 

iskolán kívüli tevékenységgel (házi feladatok, házi olvasmányok, diákcsere, tv-nézés, otthoni Inter-

net-használat stb.), amelyet az önálló tanulási stratégiák elsajátíttatásával segítünk elő. 
 

1. Nyelvi eszköztár 
 

Kommunikációs szándékok 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
- egyetértés - megengedés 

- véleménykülönbség kifejezése - engedélyezés 

- az egyetértés és véleménykülönbség - az engedély megtagadása tisztázá-

sa - képesség / képtelenség valaminek a 

- tájékozottság végrehajtására 

- a tájékozottságra kérdezés - a képesség / képtelenség kifejezése 

- emlékezés, emlékeztetés - saját vélemény 

- a beszélőtárs emlékeinek tisztázása - érdeklődés valakinek a véleménye iránt 

- valószínűség - óhaj, kívánság 

- a valószínűség mértékének kifejezése - szükséglet 

- bizonytalanság - az óhaj, a szükséglet tisztázása 

- kételkedés - szándék 

- a bizonytalanság mértékének tisztázása - a szándékra kérdezés 

- feladatvállalás - előnyberészesítés 
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- szükségszerűség - az előnyberészesítés tisztázása 

- kérés 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
- öröm, megelégedettség - csodálkozás 

- elégedetlenség, elkeseredés - a csodálkozás hiánya 

- a beszélőtárs elégedettsége, - remény 

elégedetlensége iránti érdeklődés - zavartság 

- pozitív viszonyulás - nyugtalanság, félelem 

- negatív viszonyulás - megnyugtatás 

- a pozitív / negatív viszonyulás - a nyugtalanság, félelem iránti 

tisztázása                                                                   érdeklődés 

- érdeklődés - jóváhagyás, beleegyezés 

- az érdeklődés hiánya, közömbösség - az ellentmondás 

- az érdeklődés / érdeklődés hiányának - a beleegyezés / az ellenvélemény iránti 

tisztázása                                                                   érdeklődés 
 

Ráhatás, meggyőzés, a kölcsönös megértés elérése a kommunikációban 
- közös cselekvésre való felkérés - a követelésre adott válasz 

- bizonyos cselekvésre történő felkérés - elégedettség 

- a javaslattal való egyetértés - elégedetlenség 

- konkrét dolog kérése - az elégedettség / elégedetlenség 

- a javaslat elfogadása / elutasítása iránti                    tisztázása 

érdeklődés - a segítség felajánlása 

- tanács - válasz a segítség felajánlására 

- figyelmeztetés (nem számított - javaslat, meghívás 

eseményekre) - a meghívás elfogadása 

- a cselekvésre való felhívás, biztatás - a meghívás, javaslat elutasítása 

- utasítás, instrukció - kitérő válasz 

- igény - tiltás, megengedés 

- az igényre adott válasz 

- követelés 
 

A társadalmi érintkezés formális elemei 
 

- bemutatkozás 

- közlés (leírás, kijelentés) 

- korrekció, pontosítás 

- az információ tisztázása 

- kérdésekre adott válaszok 

- a figyelem felkeltése 

- megszólítás 

- üdvözlés 

- válasz az üdvözlésre 

- viszontválasz 

- ismerkedés, bemutatkozás 

- búcsúzás 

- bocsánatkérés 

-     a bocsánatkérés elfogadása 

-     a köszönet kifejezése, hála 

- a hála kifejezésére adott válasz 

- bók 

- a bókra adott válasz 

- figyelmesség 

- gratuláció 

- a gratulációra adott válasz - jókívánság, 

ajándékozás 

- telefonbeszélgetés 
- internetes fórumokon beszélgetés 

 

A beszéd felépítése 
 

- kezdet - a szavak keresése ( pauza, hezitálás) -

 önkorrekció 
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- a téma bevezetése 

- logikai sorrend jelzése 

- kiegészítés 

- példa felhozása 

- kiemelés 

- összegzés, a következtetés levonása 

- a partnerre figyelés jelzése 
 

A kommunikáció helyreállítása 
 

- a meg nem értés jelzése 

- az elmondottak megismétlésének 

kérése 

- a szavak, mondat pontosításának kérése 

- a pontosításra, megerősítésre irányuló 

kérdés 

- a meg nem értés, pontosításkor feltett 
kérdés 

- a beszédpartner félbeszakítása 

- a beszéd, beszélgetés befejezése 

- telefonbeszélgetés sajátosságai 

- internetes kommunikáció sajátosságai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- kérés valaminek a megmagyarázására 
- más szavakkal történő magyarázat 
 
 

- felkérés a kommunikációban való 

segítésre 

- kérés, hogy a beszédpartner beszéljen 
lassabban 
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Fontos, hogy az előkészítő évtől kezdve a tanulók hozzászokjanak a szinonimák használatához 

és ahhoz, hogy a szavakat célnyelven magyarázzák és a célnyelvi magyarázatok alapján értsék 

meg. 
 

A továbbiakban szintekre bontva megadjuk a szókincs tanulásával kapcsolatos követelmé-

nyeket. 

FOGALOMKÖRÖK 
A fogalomkörök a nyelv azon szemantikai területei, amelyek kifejezéséhez különböző nyelvta-

ni struktúrákat használunk. 

Létezés kifejezése Birtoklás kifejezése Térbeli viszonyok 
 

Időbeli viszonyok 
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Érdi Szakképzési Centrum 

KÓS KÁROLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

 

 

 

 

34 340 01 OKJ számú 

ELADÓ 

szakképesítés 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
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Helyi tanterv 

a 

34 341 01 

ELADÓ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

2013-2015-ig nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára a 

14/2013.(IV.5.) NGM rendelettel kiadott szakképzési kerettanterv és a 

27/2012.(VIII.27.) NGM rendelettel kiadott SZVK szerint  

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési tantervi ajánlás 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,    

– a szakképzésről szóló módosított 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,  

– a 34 341 01 Eladó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) 

NGM rendelet  

alapján készült.       

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 341 01 

Szakképesítés megnevezése: Eladó 

Szakmacsoport: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

Ágazati besorolás: XXVI. Kereskedelem 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3  

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 óra 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 

9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra. 
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év   17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816óra/év 

Összesen: 2366 óra    2608 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai köve-

telmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

11500-12 Mun-

kahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi egés-

zség és biztonság 
0,5  

 

  

 

  

11499-12 Foglal-

koztatás II.  
Foglalkoztatás II.     0,5  

11497-12 Foglal-

koztatás I. 
Foglalkoztatás I.     2  

10025-12  

A kereskedelmi 

egység működte-

tése 

A működtetés 

szabályai 
    2  

A működtetés 

szabályai gyakor-

lat  

     2,5 

11507-12 Az 

áruforgalom le-

bonyolítása 

Áruforgalom  2  1  1  

Áruforgalom 

gyakorlata  
   4   

10027-12 A ruhá-

zati cikkek és a 

vegyes iparcikkek 

forgalmazása 

Áruforgalmazás I. 1  1+0,5    

Áruforgalmazás 

gyakorlata I. 
 2  4+1,5  5 

10028-12  

Az élelmiszerek, 

Áruforgalmazás 

II. 
2  1  1+1  
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vegyi áruk és 

gyógynövények 

forgalmazása 

Áruforgalmazás 

gyakorlata II. 
 2,5+2,5  6  4+1 

Értékesítés idegen 

nyelven I. 
  1  1  

10029-12 A mű-

szaki cikkek for-

galmazása 

Áruforgalmazás 

III. 
2  1    

Áruforgalmazás 

gyakorlata III. 
 2,5  3  3+0,5 

Értékesítés idegen 

nyelven II.  
  1  1  

Összes óra 7,5 7+2,5  6+0,5  17+1,5  8,5+1  14,5+1,5  

Összes óra 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 

tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

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

 



 

206 

 

 

V. Szintvizsga: kötelező 

VI. Pályatükör 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

A B C 

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 
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Bolti eladó 

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 

Gyógynövény eladó 

Zöldség-, gyümölcs eladó 

ABC-eladó 

Áruházi eladó 

Eladó, fűszerüzlet 

Eladó, szupermarket 

Élelmiszer eladó 

Élelmiszerbolti eladó 

Műszakicikk eladó 

Híradástechnikai- és elektronikaicikk-eladó 

Vas-, műszaki-eladó 

Alkatrész-értékesítő, eladó 

Bútor- és lakástextil-eladó 

Vas-, műszaki-, műanyag-, üvegárubolti eladó 

Könyvesbolti eladó 

Kultúrcikk eladó 

Konfekció-, méteráru- és lakástextil-eladó 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra 

kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésé-

vel, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és 

lebonyolításában 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

Segíteni az árubeszerzést 

Átvenni az árut 

Készletezési, raktározási feladatokat végezni 

Értékesítési tevékenységet végezni 

Ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat 

Kapcsolódó szakképesítések 

A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

31 341 01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó részszakképesítés 

31 341 03 Műszakicikk-eladó részszakképesítés 

35 341 01 Boltvezető szakképesítés-ráépülés 

VII. Vizsgáztatási követelmények 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymo-

dulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgá-

lása, magyar és idegen nyelven. Az értékesítéshez szükséges bizonylat kitöltése 

A vizsgafeladat ismertetése:Az élelmiszerek, vegyiáruk, és gyógynövények választékának megfelelő feladatle-

írás alapján fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit, bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval 

kapcsolatos szolgáltatásokról, áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben. Az értékesített terméket becso-

magolja, és kitölt egy kapcsolódó bizonylatot 
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A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%B) A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egy-

ségben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven. Az értékesítéshez szükséges 

bizonylat kitöltése 

A vizsgafeladat ismertetése:A műszaki cikkek választékának megfelelő feladatleírás alapján fogadja a vevőt, és 

megismeri a vevő igényeit, bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról, 

áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben. Az értékesített terméket becsomagolja/előkészíti szállításra, és 

kitölt egy kapcsolódó bizonylatot 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: – 

A vizsgafeladat ismertetése: – 

A vizsgafeladat időtartama: – 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal összefüggő eladói feladatok. Válaszadás a vizsgakövetel-

mények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a megadott követelménymodulok 

alábbi témaköreit tartalmazzák: 

Az áru beszerzésével, átvételével kapcsolatos eladói feladatok 

Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, szabályszerűsége 

A raktározással, készletezéssel és leltározással kapcsolatos eladói feladatok 

Az áru és vagyonvédelemmel kapcsolatos eladói feladatok 

Az áru előkészítésével kapcsolatos eladói feladatok 

A fogyasztói érdekvédelem szabályaival, és a reklamációval kapcsolatos eladói feladatok 

A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó eladói feladatok 

Az eladó foglalkoztatásával kapcsolatos lehetőségek 

Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos eladói feladatok 

A pénzforgalommal és pénzkezeléssel kapcsolatos eladói feladatok 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételso-

rokból húzott kérdésekre 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények 

fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák: 

A lakástextíliák választékáról a vevő tájékoztatása, anyagszükséglet meghatározása, kezelési tanácsadás 

A ruházati és lábbeli termékek választékáról a vevő tájékoztatása, méretjelölésének értelmezése, kezelési-, 

használati tanácsadás 

Az edényáruk választékáról a vevő tájékoztatása, használati tanácsadás 

A papír- és írószeráruk választékáról a vevő tájékoztatása, és felhasználásra vonatkozó tanácsadás 

A sport, kemping- és játékáruk választékáról a vevő tájékoztatása és felhasználásra vonatkozó tanácsadás 

A vetőmagok- és növényápolási cikkek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználásra vonatkozó tanács-

adás 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 
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Helyi tanterv 
a(z) 

34 341 01 

ELADÓ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

A 2016-tól nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

A helyi tanterv a 

30/2016.(VIII.31.) NGM rendelettel kiadott kerettanterv és  

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 

27/2012.(VIII.27.)NGM rendelet módosításáról szóló 

29/2016.(VIII.26.) NGM rendelettel kiadott SZVK alapján készült. 
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 eljárásrendjé-

ről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 

(VIII. 9.) Kormányrendelet, 

– a(z) 34 341 01 számú, ELADÓ megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet  
alapján készült. 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 341 01  

Szakképesítés megnevezése: Eladó 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVI. Kereskedelem 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

– 3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 

140 óra. 
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 

3. számú mellékletében, a 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott 

kompetenciák birtokában 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: — 

IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2853 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés közisme-

reti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatko-

zóan: 

Összesen 6,5 8+2,5 
140 

7+1 16+1 
140 

7,5+1 15,5+1,5 11,0 20,5 
160 

11 20,5 

Összesen 14,5+2,5 23,0+2 23,0+2,5 31,5 31,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   0,5         

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   2         

11992-16 

 Kereskedelmi ismeretek 

Kereskedelmi ismeretek 3     2     1   3,5     3,5   

Kereskedelmi gyakorlat   6+0,5     15     13,5   17,5     17,5 

10027-16 

 A ruházati cikkek és a vegyes 

iparcikkek forgalmazása 

Ruházati és vegyes iparcikk 

áruismeret 
2                     2   

10028-16  

Az élelmiszerek és vegyi áruk 

forgalmazása 

Élelmiszer- és vegyi áruismeret 1     2     1,5   2     2,5   

10029-16 

 A műszaki cikkek forgalmazá-

sa 

Műszakicikk áruismeret       2,5     1,5   2     2   

11691-16 

Eladástan 

Eladástan 0,5     0,5+1     1+1   1     1   

Eladási gyakorlat   2+2     1+1     2+1,5   3     3 
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A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének 

megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati 

óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában 

kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes kép-

zési idő során kell teljesülnie. 
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V. Szintvizsga: nappali oktatás munkarendje szerint szervezett oktatás esetén kötelező 

VI. Pályatükör 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)  

A B C 
 

FEOR FEOR A szakképesítéssel betölthető 
 

5113 Bolti eladó Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 
 

  
Áruházi eladó 

 

  
Műszakicikk eladó 

 

  
Kultúrcikk eladó 

 

  
Ruha-, textil eladó 

 

  
Porcelán- és edényáru-eladó 

 

5117 
Bolti pénztáros, jegy-

pénztáros 
Árupénztáros 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az eladó szakember a kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk 

átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, érté-

kesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításá-

ban. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- segíteni az árubeszerzést 

- átvenni az árut 

- készletezési, raktározási feladatokat végezni 

- a korszerű eladói technikák alkalmazásával kiszolgálni a vásárlót 

- alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat 

- szakszerűen használni a kereskedelmi munkát segítő gépi berendezéseket 

- a kereskedelmi egységben használatos bizonylatokat kitölteni és kezelni 

- értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat végezni 

- pénztárgépet kezelni, 

- az ellenérték elszámolás során készpénzes, és készpénzkímélő fizetési módokat használni, 

- kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni 
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Kapcsolódó szakképesítések 

A B C 
 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés- 
 

azonosító megnevezése a kapcsolódás 
 

31 341 05 
Élelmiszer-, vegyiáru 

eladó 
részszakképesítés 

 

31 341 03 Műszakicikk-eladó részszakképesítés 
 

35 341 01 Boltvezető szakképesítés- 
 

35 341 02 Gyógynövény eladó szakképesítés- 
 

54 341 02 Kereskedelmi képviselő azonos ágazat 
 

54 341 01 Kereskedő azonos ágazat 
 

34 215 04 
Virágkötő és virágkeres-

kedő 
azonos ágazat 

 

VII. Vizsgáztatási követelmények 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint egyenértékűek az adott követelménymodulhoz 

tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi egységben/tanboltban. 

A vizsgafeladat ismertetése: Az alábbi témakörökből tetszőlegesen választott legalább három témakört feldolgozó 

feladatleírás alapján a vizsgázó által húzott áruforgalomi munkatevékenység elvégzése, szóban történő bemutatása 

és egy bizonylat kitöltése: 

- mennyiségi áruátvétel, 

- minőségi áruátvétel, 

- árváltozás/ leltározás 

- visszáruzás 

- áruátadás más boltnak 

- árufeltöltés, árumozgató eszközök használata 

- áruelőkészítési és árukihelyezési feladatok 

- pénztárnyitás 

- pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás 

- pénztárzárás 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálá-

sa az elsajátított értékesítési technikák alkalmazásával magyar és idegen nyelven. 

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírás alapján az eladóval szemben támasztott követelményeknek megfelelően 

fogadja a vevőt, megismeri igényeit, bemutatja az árut, áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben és tájé-

koztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról. Az értékesített termékről kitölt egy bizonylatot és becsomagolja 

az árut. Idegen nyelvű értékesítési szituációban párbeszédet folytat. 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35% 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: - 

A vizsgafeladat ismertetése: - 

A vizsgafeladat időtartama: - 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 
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Szóbeli vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása: Válaszadás a vizsgakövetelmények 

alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények feje-

zetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák: 

Az élelmiszer termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatkozó tanácsadás 

A vegyi áru termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatkozó tanácsadás 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Műszaki cikkek forgalmazása. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján ösz-

szeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a megadott követelménymodulok 

alábbi témaköreit tartalmazzák. 

A műszaki termékek választékáról a vevő tájékoztatása, vásárlói döntésben való segítése. A vásárló tájékoztatása a 

műszaki cikkek értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel feltételeiről. 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
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Érdi Szakképzési Centrum 

KÓS KÁROLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLája 

 

 

 

34 811 01 OKJ számú 

CUKRÁSZ 

szakképesítés 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
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Helyi tanterv 

a 

34 811 01 

CUKRÁSZ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

A 2013-2015. között nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

A helyi tanterv a 

14/2013.(IV.5.) NGM rendelettel kiadott kerettanterv és a 

27/2012.(VIII.27.) NGM rendelettel kiadott SZVK alapján készült. 

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,  

– a 34 811 01 Cukrász szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet  

alapján készült.  

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 811 01  

A szakképesítés megnevezése: Cukrász 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás-turisztika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra. 
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség  

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: -  

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

2/10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

3/11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2366 óra  2608 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai köve-

telmény-modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti óra-

szám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

11500-12 Munka-

helyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egés-

zség és biztonság 
0,5  

 

  

 

  

11499-12 Foglal-

koztatás II.  
Foglalkoztatás II.     0,5  

11497-12 Foglal-

koztatás I. 
Foglalkoztatás I.     2  

10045-12 Gazdál-

kodás 

Vendéglátó gazdál-

kodás 
1  

 

0,5  

 

0,5  

Szakmai számítások  1  1  0,5  

10044-12 Élelmi-

szer, fogyasztóvé-

delem 

Általános élelmi-

szer-ismeretek, 

fogyasztóvédelem 

1      

Élelmiszerek cso-

portjai 
1  1  1  

10046-12 

Szakmai idegen 

nyelv 

Szakmai idegen 

nyelv 
1  1    

10043-12 Cukrá-

szati termékkészí-

tés 

Cukrászat 4+0,5  2+0,5  1+0,5  

Szakrajz gyakorlat  1     

Cukrászat gyakorlat  4+2     

Cukrászat üzemi 

gyakorlat 
   17,5+1,5  17,5+2 

Összes óra  9,5+0,5  5+2 5,5+0,5   17,5+1,5  5,5+0,5  17,5+2 

Összes óra 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének 

megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati 

óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában 

kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes 

képzési idő során kell teljesülnie. 
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IV. Szintvizsga: kötelező 

V. Pályatükör 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

A B C 

FEOR 

száma 

FEOR megneve-

zése 
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

5135 Cukrász 

Fagylaltkészítő 

Karamell cukrász 

Lágyfagylaltos 

Marcipánfigura készítő 

Süteménykészítő 

Tortakészítő 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A cukrász szakember a cukrászatban, cukrászüzemben, fagylaltozóban a termelési tevékenységeket végzi, fele-

lős a technológiai, higiéniai, munkavédelmi szabályok betartásáért. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- saját munkáját megszervezni, 

- élelmiszer előállítás higiéniai alapkövetelményeinek betartásával korszerű táplálkozáshoz mindjobban 

igazodó cukrászati terméket készíteni, 

- cukrásztechnológiai alapműveleteket végezni, 

- cukorkészítményeket előállítni, 

- bevonó anyagokat készíteni, felhasználni, 

- cukrászati félkész- és késztermékeket és bevonóanyagot készíteni, 

- uzsonnasüteményeket készíteni, 

- kikészített süteményeket készíteni, 

- fagylaltokat készíteni, 

- bonbonokat készíteni, 

- alkalmi díszmunkákat a vendég kérésének megfelelően elkészíteni, 

Kapcsolódó szakképesítések 

A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető szakképesítés-ráépülés 
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VI. Vizsgáztatási követelmények 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymo-

dulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Cukrászati termékkészítés 

A vizsgafeladat ismertetése: Két féle napi készítmény (uzsonnasütemény vagy teasütemény és kikészített süte-

mény), egy féle különleges cukrászati termék (adagolt fagylaltkészítmény vagy bonbon) és egy díszmunka (16 

szeletes előzetesen betöltött tortára) készítése és tálalása, amelyet megelőzően munkatervet készít (a termékek 

elkészítését megelőzően, a vizsgaszervező által biztosított sablonba cukrászati félkész és késztermékek techno-

lógiai lépéseinek a párhuzamos készítési sorrendbe rendezése) 

Az elkészített termék tálalását követően, egy a vizsgázó által kiválasztott termék idegen nyelvű technológiai 

bemutatása. 

A vizsgafeladat időtartama: 420 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 % 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Cukrászati gazdasági és élelmiszerbiztonsági követelmények 

A vizsgafeladat ismertetése: A cukrászati termeléshez kapcsolódó gazdasági és cukrász üzemi árugazdálkodással 

kapcsolatos számítások (anyaghányad, veszteségszámítás, kalkuláció, leltározási feladatok) 

A cukrászati termékkészítéshez alkalmazott nyersanyagok jellemzői, élelmiszerbiztonsági követelményei és 

felhasználási lehetőségeik. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: – 

A vizsgafeladat ismertetése: – 

A vizsgafeladat időtartama: – 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizs-

gatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó 

részletes szabályok: 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ 

című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –



 

206 

 

 

 

Helyi tanterv 

a(z) 

34 811 01 

 

CUKRÁSZ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

a 2016-tól nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

A helyi tanterv a 

30/2016.(VIII.31.) NGM rendelettel kiadott kerettanterv és  

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 

27/2012.(VIII.27.)NGM rendelet módosításáról szóló 

29/2016.(VIII.26.) NGM rendelettel kiadott SZVK alapján készült. 
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 eljárásrendjé-

ről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 

(VIII. 9.) Kormányrendelet, 

– a(z) 34 811 01 számú, cukrász  megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet alapján készült. 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 811 01 

Szakképesítés megnevezése: cukrász 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. . Vendéglátás - Idegenforgalom 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVIII. Vendéglátás 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

– 3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 

140 óra. 
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 

3. számú mellékletében a 18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában   

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2853 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 
Szakközépiskolai képzés közisme-

reti oktatás nélkül 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 1. évfolyam 2. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

 

Összesen 9,5+1 5+1,5 
140 

5,5+1 17,5+1 
140 

5,5 17,5+2,5 9,5 22 
160 

11 20,5 

Összesen 14,5+2,5 23,0+2 23,0+2,5 31,5 31,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   0,5         

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   2         

11561-16 

Gazdálkodási ismeretek 
Vendéglátó gazdálkodás 2     1     1   2     2   

11518-16 Élelmiszerismeret Általános élelmiszerismeret 1,5     1     1   1,5     2   

11519-16 Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonságról általá-

ban 
0,5                     0,5   

Vendéglátás higiéniája       0,5               0,5   

11521-16 Cukrász szakmai 

idegen nyelv 
Cukrász szakmai idegen nyelv  1     1               2   

11522-16 Cukrász szakmai 

feladatok 

Cukrász szakmai ismeretek 4+1     2+1     1   3,5     3,5   

Szakrajz 0,5                     0,5   

Cukrász szakmai gyakorlat   5+1,5     3,5+1       3,5+2,5   4,5     3  

Cukrász szakmai üzemi gya-

korlat 
        14     14   17,5     17,5 
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A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanu-

lói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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V. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás esetén kötelező 

VI. Pályatükör 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)  

A B C 
 

FEOR 

száma 
FEOR megnevezése 

A szakképesítéssel betölthető munka-

kör(ök)  

5135 Cukrász Süteménykészítő 
 

  
Tortakészítő 

 

  
Fagylaltkészítő 

 

  
Marcipánfigura készítő 

 

  
Karamell dísz készítő 

 

  
Bonbonkészítő 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A cukrász a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket, fagylaltokat, és más 

hidegcukrászati készítményeket állít elő, figyelemmel azok ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a 

vásárlási, megrendelési igényekre. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- saját munkáját megszervezni, a munkájához szükséges anyagmennyiséget felmérni 

- élelmiszer előállítás higiéniai alapkövetelményeinek betartásával korszerű táplálkozáshoz mindjobban iga-

zodó cukrászati terméket készíteni 

- cukrásztechnológiai alapműveleteket végezni 

- cukorkészítményeket előállítni 

- bevonó anyagokat készíteni, felhasználni 

- cukrászati félkész- és késztermékeket készíteni 

- uzsonnasüteményeket készíteni 

- teasüteményeket készíteni 

- kikészített süteményeket készíteni, 

- hagyományőrző cukrászati termékeket eredeti technológiával készíteni 

- nemzetközi trend szerint cukrászati termékeket készíteni 

- fagylaltokat, fagylaltkelyheket készíteni 

- pohárkrémeket, készíteni 

- bonbonokat készíteni 

- tányérdesszerteket készíteni 

- alkalmi díszmunkákat a vendég kérésének megfelelően elkészíteni. 
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Kapcsolódó szakképesítések 

A B C 
 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
 

azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
 

35 811 05 Diétás cukrász szakképesítés-ráépülés 
 

35 811 04 Cukrászati részlegvezető szakképesítés-ráépülés 
 

35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető szakképesítés-ráépülés 
 

34 811 06 Fogadós azonos ágazat 
 

34 811 03 Pincér azonos ágazat 
 

34 811 04 Szakács azonos ágazat 
 

54 811 01 Vendéglátásszervező azonos ágazat 
 

VI. Vizsgáztatási követelmények 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodul-

hoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Cukrászati termékkészítés 

A vizsgafeladat ismertetése: Meghatározott darabszámban, három féle cukrászati késztermék és egy díszmunka 

készítése. A vizsgázónk, cukrászati késztermékekhez a félkész termékeket is el kell készítenie. 

- uzsonnasütemény vagy teasütemény készítése 

- kikészített sütemény készítése 

- fagylalt, vagy pohárkrém, vagy bonbon, vagy tányérdesszert készítése 

- díszmunka készítése 16 szeletes előzetesen betöltött tortára 

A vizsgafeladat időtartama: 420 perc 

A vizsgafeladat értékelési aránya: 60% 
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Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Cukrászati termékek technológiája, termeléshez kapcsolódó gazdasági számítások 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Cukrászati félkész és késztermékek készítésének technológiája, a termékek előállításához alkalmazott gépek, 

berendezések munkavédelmi előírása. 

A cukrászati termeléshez kapcsolódó gazdasági és cukrász üzemi árugazdálkodással kapcsolatos számítások 

(anyaghányad, veszteségszámítás, kalkuláció, leltározási feladatok) 

A feladatlapban a feladatok aránya 50-50% 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Cukrász szakmai idegen nyelv, élelmiszerismeret, élelmiszerbiztonság 

A vizsgafeladat ismertetése: Központi tételsor alapján, mely az alábbi témaköröket tartalmazza 

- egy cukrászati termék anyaghányadának, a műveletekhez szükséges eszközeinek és készítésének, idegen 

nyelvű, ismertetése 

- a cukrászati termékkészítéshez alkalmazott nyersanyagok jellemzőinek, a nyersanyagok technológiai szere-

pének és, felhasználási lehetőségeinek magyar nyelvű ismertetése 

- a cukrászati termék előállítás élelmiszerbiztonsági követelményeinek magyar nyelvű ismertetése 

A vizsgafeladatban a feladatok értékelési aránya: 25%, 50% , 25% 

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 20 perc válaszadás 20 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 

A gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsga akkor eredményes, ha az előírt részfeladatok külön-külön legalább 

51%-osra értékelhetők. 

Amennyiben az adott vizsga feladatban az egyik részfeladat 51% alatt van az adott vizsgatevékenységet meg 

kell ismételni. 
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Érdi Szakképzési Centrum 

KÓS KÁROLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLája 

 

 

 

 

 

 

 

34 811 04 OKJ számú 

SZAKÁCS 

szakképesítés 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
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Helyi tanterv 

a 

34 811 04 

SZAKÁCS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

a 2013-2015-ig nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára a 

A helyi tanterv a 

14/2013.(IV.5.) NGM rendelettel kiadott szakképzési kerettanterv és a 

27/2012.(VIII.27.) NGM rendelettel kiadott SZVK alapján készült.  

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,  

- a 34 811 04 Szakács szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. 

(VIII.27.) NGM rendelet  

alapján készült.  

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 811 04 

A szakképesítés megnevezése: Szakács 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás-turisztika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos képzés esetén a 9. 

évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra. 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 



 

19 

 

 

IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2366 óra  2608 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai követel-

mény-modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakorlati 

heti óra-

szám 

11500-12 Munkahe-

lyi egészség és biz-

tonság 

Munkahelyi egés-

zség és biztonság 
0,5  

 

  

 

  

11499-12 Foglalkoz-

tatás II.  
Foglalkoztatás II.     0,5  

11497-12 Foglalkoz-

tatás I. 
Foglalkoztatás I.     2  

10045-12 Gazdálko-

dás 

Vendéglátó gazdál-

kodás  
1  0,5  0,5  

Szakmai számítás  1  1  0,5  

10044-12 Élelmiszer, 

fogyasztóvédelem 

Általános élelmi-

szer-ismeretek, 

fogyasztóvédelem  

1      

Élelmiszerek cso-

portjai  
1  1  1  

10046-12  

Szakmai idegen 

nyelv 

Szakmai idegen 

nyelv 
1  1    

10049-12  

Konyhai kisegítés 

Előkészítési és 

ételkészítési alap-

ismeretek 

1,5      

Előkészítési és 

ételkészítési alapo-

zó gyakorlat 

 2     

10048-12 Ételkészí-

tés alapjai 

Ételkészítési alapok 2,5+0,5  2+0,5    

Ételkészítési alap-

gyakorlat 
 3+2     

Ételkészítési üzemi 

alapgyakorlat 
   17,5+1,5   

10075-12 Ételkészí-

tés 

Ételkészítési isme-

retek 
    1+0,5  

Ételkészítési gya-

korlat 
      

Ételkészítési üzemi 

gyakorlat 
     17,5+2 

Összes óra 9,5+0,5 5+2 5,5+0,5 17,5+1,5 5,5+0,5 17,5+2 
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Összes óra 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének 

megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati 

óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában 

kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes 

képzési idő során kell teljesülnie. 
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V. Szintvizsga: Kötelező 

VI. Pályatükör 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

A B C 

FEOR 

száma 

FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munka-

kör(ök) 

 

 

 

 

 

 

5134 

 

 

 

 

 

 

Szakács 

Diétás szakács 

Étkezdei szakács 

Grill szakács 

Gyermekélelmezési szakács 

Hajószakács 

Hidegkonyhai szakács 

Közétkeztetési szakács 

Melegkonyhai szakács 

Pizzakészítő szakács 

Segédszakács 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a ven-

dégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő 

minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-

ipari egységekben, háztartásokban. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- étlapot, menüt, napi ajánlatot, étrendet összeállítani 

- az ételekhez a nyersanyagok fajtáját, mennyiségét meghatározni 

- felmérni a meglévő készletek mennyiségét 

- rendelést összeállítani, árut rendelni, átvenni 

- előkészíteni a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket 

- nyersanyagokat előkészíteni 

- különféle ételeket készíteni 

- az elkészített ételeket melegen tartani, tálalni, díszíteni 

- különleges ételkészítési technikákat alkalmazni 

- a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani 

- nagykonyhai berendezéseket üzemeltetni 

- technológiai műveletek idegen nyelvű leírásait megérteni, felhasználni 
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Kapcsolódó szakképesítések 

A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

 21 811 01  Konyhai kisegítő részszakképesítés 

35 811 02 Vendéglátó üzletvezető szakképesítés-ráépülés 

 

VII. Vizsgáztatási Követelmények 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymo-

dulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Ételkészítési alapfeladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: A vételezési jegy alapján leves, köret, főzelék, saláta ételcsoportokból kétféle étel 

elkészítése és tálalása minimum három adagban. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Ételkészítés 

A vizsgafeladat ismertetése: A vételezési jegy alapján két étel elkészítése (meleg előétel vagy főétel és befejező 

fogás, lehetőség szerint korszerű konyhatechnológia alkalmazásával), és tálalása minimum három adagban. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Termeléssel összefüggő dokumentációs feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi írásbeli vizsgatevékenység egy feladatsora a következőkben felsorolt 

témakörök mindegyikét tartalmazza. Étlaptervezés, étrend összeállítás, készletmegállapítás, rendelés összeállítás, 

áruátvétel és tárolás dokumentálása, anyaghányad meghatározás, vételezés, árképzés, HACCP dokumentáció 

kitöltése, ellenőrzése, receptfordítás magyar nyelvről idegen nyelvre illetve idegen nyelvről magyar nyelvre. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 
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Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: – 

A vizsgafeladat időtartama: – 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -% 

A szakács szakképesítés gyakorlati vizsgáján az Ételkészítés alapfeladatok gyakorlati vizsgatevékenység és az 

Ételkészítés gyakorlati vizsgatevékenység párhuzamosan végezhetők. 

A szakács szakképesítés gyakorlati vizsgájának A) és B) feladata egyben egy  a háromfogásos menüsort kell, 

hogy kiadjon. A tételsornak le kell fednie a Konyhai kisegítő, Ételkészítés alapjai és az Ételkészítés modulok 

ételcsoportjait.  

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 



 

25 

 

Helyi tanterv 

a(z) 

34 811 04 

 

SZAKÁCS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZA 

a 2016-tól nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

A helyi tanterv a 

30/2016.(VIII.31.) NGM rendelettel kiadott kerettanterv és  

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 

27/2012.(VIII.27.)NGM rendelet módosításáról szóló 

29/2016.(VIII.26.) NGM rendelettel kiadott SZVK alapján készült. 

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 eljárásrendjé-

ről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. 

(VIII. 9.) Kormányrendelet, 

– a(z) 34 811 04  számú,szakács megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet  
alapján készült. 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 811 04 

Szakképesítés megnevezése:  

A szakmacsoport száma és megnevezése: .18. . Vendéglátás -Idegenforgalom 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVIII. Vendéglátás 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 

140 óra. 
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2853 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatko-

zóan: 

Összesen 9,5+1 5+1,5 
140 

5,5+1 17,5+1 
140 

5,5 17,5+2,5 

Összesen 14,5+2,5 23,0+2 23,0+2,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   

Gazdálkodási ismeretek Vendéglátó gazdálkodás 2     1     1   

11518-16 Élelmiszerismeret Általános élelmiszerismeret 1,5     1     1   

11519-16Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonságról általában 0,5               

Vendéglátás higiéniája       0,5         

12096-16 Szakács szakmai 

idegennyelv 
Szakmai idegen nyelv 1     1         

12094-16 Ételkészítési ismere-

tek alapjai 

Ételkészítési ismeretek alapjai 

elmélet 
4,5+1               

Ételkészítési ismeretek alapjai 

gyakorlat I. 
  5+1,5             

Ételkészítési ismeretek alapjai  

gyakorlat II. 
        15,5       

12095-16 Ételkészítési ismere-

tek 

Ételkészítési ismeretek elmélet       2+1     1   

Ételkészítési ismeretek gyakorlat         2+1      17,5+ 2,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rend-

szerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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V. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás esetén kötelező 

VI. Pályatükör 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

A B C 
 

FEOR 

száma 
FEOR megnevezése 

A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök)  

  
Étkezdei szakács 

 

  
Grill szakács 

 

  
Hajószakács 

 
5134 Szakács Hidegkonyhai szakács 

 

  
Közétkeztetési szakács 

 

  
Melegkonyhai szakács 

 

  
Pizzakészítő szakács 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A szakács feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a vendégek elvárásai-

nak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi színvona-

lon történő tálalása a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- napi és alkalmi étrendet, étlapot, időszakos ajánlatokat összeállítani 

- az ételekhez a nyersanyagokat és azok mennyiségét meghatározni 

- felmérni a meglévő készletek mennyiségét 

- árut átvenni 

- előkészíteni és rendeltetésszerűen használni a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket, kézi szer-

számokat 

- nyersanyagokat előkészíteni 

- a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazni 

- különféle ételeket készíteni 

- az elkészített ételeket melegen illetve hidegen tartani, 

- a szakmaiság, a praktikusság és az esztétikusság figyelembe vételével az ételeket megtálalni, díszíteni 

- a maradványokat kezelni 

- a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani 

- feladatait az élelmiszerbiztonsági követelményeknek megfelelően végezni 

- technológiai műveletek leírásait idegen nyelven megérteni, felhasználni 
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Kapcsolódó szakképesítések 

A B C 
 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
 

azonosító 

száma 
megnevezése a kapcsolódás módja 

 

21 811 01 Konyhai kisegítő részszakképesítés 
 

35 811 02 Vendéglátó üzletvezető szakképesítés-ráépülés 
 

35 811 03 Diétás szakács szakképesítés-ráépülés 
 

35 811 06 Konyhai részlegvezető szakképesítés-ráépülés 
 

34 811 01 Cukrász azonos ágazat 
 

34 811 06 Fogadós azonos ágazat 
 

34 811 03 Pincér azonos ágazat 
 

54 811 01 Vendéglátásszervező azonos ágazat 
 

VII. Vizsgáztatási követelmények 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodul-

hoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) Feladat megnevezése: Ételkészítés alapja 

A vizsgafeladat ismertetése: 

A kihúzott tétel alapján munkatervet állít össze (időtartam 20 perc, súlyarány 10%) 

A vételezési jegy alapján leves betéttel, köret, főzelék feltéttel, étel kiegészítő saláta, egyszerű tésztaétel ételcso-

portokból kétféle étel elkészítése és tálalása minimum három adagban. (időtartam 120 perc, súlyarány 90%) 

A vizsgafeladat időtartama: 140 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 
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B) A vizsgafeladat megnevezése: Ételkészítési ismeretek 

A vizsgafeladat ismertetése: 

A kihúzott tétele alapján munkatervet állít össze (időtartam 20 perc, súlyarány 10%) 

A vételezési jegy alapján két étel elkészítése (meleg előétel, hideg előétel vagy főétel és befejező fogás, lehetőség 

szerint korszerű konyhatechnológia alkalmazásával), és tálalása minimum három adagban. (időtartam 120 perc, 

súlyarány 90%) 

A vizsgafeladat időtartama: 140 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: A szakács szakma ismeretei 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi írásbeli vizsgatevékenység magába foglalja az ételkészítés alapjai és étel-

készítési ismeretek, a gazdálkodási ismeretek (ennek részeként a szakmai számításokat) az élelmiszer ismeret és az 

élelmiszerbiztonsági alapismeretek keretében tanultakat az alábbi arányok szerint: 

ételkészítés alapjai 20% 

ételkészítési ismeretek 15% 

gazdálkodási ismeretek 35% 

élelmiszerismeret 20% 

élelmiszerbiztonsági alapismeretek 10% 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Konyhai ismeretek 

A vizsgafeladat ismertetése: Központi tételsor alapján a technológiai ismeretekből és egy-egy konkrét ételcsoport-

hoz tartozó ételek készítésének ismertetéséből számol be, valamint szakmai szöveget fordít idegen nyelvből és 

idegen nyelven kommunikál a vizsgabizottsággal. 

A vizsgafeladat időtartama: 55 perc (felkészülés 35 perc fordítással együtt, válaszadás 15 perc ételkészítés alapjai 

és ételkészítési ismeretek + 5 perc idegen nyelv). 

A szóbeli vizsgán belül az értékelés súlyaránya: idegen nyelv 20%, ételkészítés 80%) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

A szakács szakképesítés gyakorlati vizsgáján az Ételkészítési ismeretek alapjai és az Ételkészítési ismeretek gya-

korlati vizsgatevékenység összevontan végezhetők. 

A szakács szakképesítés gyakorlati vizsgájának feladata egyben háromfogásos menüsort kell, hogy kiadjon. A 

tételsornak le kell fednie az Ételkészítési ismeretek alapjai és az Ételkészítési ismeretek modulok ételcsoportjait. 
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A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 

A gyakorlati és szóbeli vizsga akkor eredményes, ha az előírt részfeladatok külön-külön legalább 51%-osra érté-

kelhetők. Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha az előírt részfeladatok külön-külön legalább 41%-osra értékel-

hetők. 

Amennyiben az adott vizsga feladatban az egyik részfeladat nem éri el a megadott %-os értéket az adott vizsgate-

vékenységet meg kell ismételni. 
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HELYI TANTERV 

 

A 

34 811 03 OKJ SZÁMÚ 

PINCÉR 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

a 2013-2015. között nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

A helyi tanterv a 

14/2013.(IV.5.) NGM rendelettel kiadott kerettanterv és a 

27/2012.(VIII.27.) NGM rendelettel kiadott SZVK alapján készült. 

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,  

– a 34 811 03 Pincér szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) 

NGM rendelet   

alapján készült.  

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 811 03  

A szakképesítés megnevezése: Pincér 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18. Vendéglátás - turisztika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII. Vendéglátóipar 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra. 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2366 óra  2608 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai követel-

mény-modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

11500-12 Munkahe-

lyi egészség és biz-

tonság 

Munkahelyi egés-

zség és biztonság 
0,5   

  

    

  

    

11499-12 Foglalkoz-

tatás II.  
Foglalkoztatás II.         0,5   

11497-12 Foglalkoz-

tatás I. 
Foglalkoztatás I.         2   

10045-12 

Gazdálkodás 

Vendéglátó gazdál-

kodás  
1  0,5  0,5  

Szakmai számítá-

sok 
1  1  0,5  

10044-12 

Élelmiszer, fogyasz-

tóvédelem 

Általános élelmi-

szer-ismeretek, 

fogyasztóvédelem 

1      

Élelmiszerek cso-

portjai 
1  1  1  

10046-12 

Szakmai idegen 

nyelv 

Szakmai idegen 

nyelv 
1  1    

10047-12 

Felszolgálás alapjai 

Felszolgálás alapjai  4+0,5      

Felszolgálás alapjai 

gyakorlat  
 5+2     

10074-12 

Felszolgálás 

Felszolgálás   2  1  

Felszolgálás gya-

korlat 
      

Felszolgálás üzemi 

gyakorlat 
   17,5  17,5 

Összes óra 9,5+0,5 5+2 5,5+0,5 17,5+1,5 5,5+0,5 17,5+2 

Összes óra 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének 

megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati 

óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában 

kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes 

képzési idő során kell teljesülnie. 

V. Szintvizsga: kötelező 
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VI. Pályatükör 

 A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

A B C 

FEOR 

száma 

FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munka-

kör(ök) 

 

 

5132 

 

 

Pincér 

Étkezőkocsi felszolgáló 

Éttermi felszolgáló 

Főpincér 

Hajópincér 

Italpincér 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesí-

tési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a 

kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szaksze-

rű felszolgálás előírásai szerint. Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket elvégezni 

- az árukészlet alakulását figyelemmel kísérni, részt venni az áru szakszerű minőségi és mennyiségi átvé-

telében, előírásoknak megfelelő tárolásában és dokumentálásában 

- munkaterületét és a vendégteret nyitásra előkészíteni 

- felszolgálni, fogadni a vendéget, leültetetni a protokoll-előírások szerint, ismertetni a választékot, étele-

ket és italokat ajánlani, a rendelést felvenni 

- a felszolgáláshoz szükséges eszközöket előkészíteni, a vendégek által választott ételeket és italokat 

szakszerűen felszolgálni 

- megszervezni a saját munkáját, a felszolgálandó étel és ital minőségét, mennyiségét és hőmérsékletét fi-

gyelemmel kísérni 

- számlákat készíteni 

- átvenni a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet kezelni, zárás után a vendégek távozását ellenőrizni, el-

számolást készíteni 

- HAACP dokumentációkat kitölteni 

- idegen nyelven rendelést felvenni 

- környezetvédelmi előírásokat alkalmazni 

 Kapcsolódó szakképesítések 

A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

35 811 02 vendéglátó üzletvezető szakképesítés-ráépülés 

VII. Vizsgáztatási követelmények 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymo-

dulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Menü összeállítás és felszolgálás 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy ötfogásos menüt és hozzá illő italsort állít össze, egy meghatározott 

alkalomra és időpontra. A vizsgázó az általa összeállított étel- és italsorhoz 4 oldalas menükártyát készít, számí-

tógépen. A vizsgázó az általa összeállított étel- és italsorra díszterítést készít 2 főre. 

Megterít a vizsgaszervező által összeállított 3 fogásos menüsorra, mely nem képezi a vizsgatevékenység részét, a 

terítés munkafolyamatára fordított idő nem a vizsgatevékenység időtartamának része. 

Fogadja a vendéget, leülteti, menüsort ismertet, háromfogásos menüsort szolgál fel angol felszolgálási módban, 

melyből egy fogás esetében a vendég asztalánál végzett különleges éttermi munka a jellemző. 

Saláták készítése, vagy halak filézése, vagy hátszín, bélszín szeletelése, vagy sertés-, marha-, borjú-, ürü- és 

bárányhúsok szeletelése, vagy szárnyasok trancsírozása, vagy tatár beefsteak keverése, vagy flambírozás, vagy 

ételkocsiról, sajtkocsiról kínálás, tálalás, vagy egyéb ételek készítése a vendég előtt. 

A menüsorhoz italfelszolgálást is végez (ásványvíz, bor vagy pezsgő, kávé), a kávét a pincér készíti el a vizsgán. 

A menüsor felszolgálása után kiállítja a vendég számára a számlát, melyet gépi vagy manuális számlázással 

készít el, a vizsgaszervező által megadott árak és számlázási adatok alapján. A felszolgálás befejeztével felméri a 

vendégek elégedettségét, elköszön a vendégtől. 

A vizsgafeladat időtartama: 210 perc 
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A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60% 

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: A pincér adminisztrációs tevékenysége 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi írásbeli az alábbi tématerületekből tartalmaz feladatokat: 

Nyomtatványok kitöltése, felismerése, tartalmának ismerete, alkalmazása (készpénzfizetési számla, átutalási 

számla, nyugta, szállítólevél, áru-bevételezési jegy, raktározási jegy, vételezési jegy, felvásárlási jegy, standív, 

étkezési utalványok). 

Étlap- és itallapfajták felismerése, tartalmának ismerete, elkészítése, étel és italcsoportok kialakítása, hibák javí-

tása, étel és italcsoportok rendszerezése. Árkalkuláció, engedmények érvényesítése, számítása. Árközlés eszkö-

zei a vendéglátó üzletben, elkészítésük, tartalmuk, alkalmazásuk. Jelenléti ív kitöltése, tartalmának ismerete. 

Standolás, standív elkészítése, elszámolás. Áruátvétel munkafolyamata, szempontjai. Vásárlók könyve tartalma, 

használata, reklamáció ügyintézése, adminisztratív teendők. Leltár munkafolyamata, leltár bizonylatainak isme-

rete, használata, kitöltése. 

HACCP dokumentáció ismerete, kitöltése, előírásainak alkalmazása (Intézkedési terv, Team ülések jegyzőköny-

ve, Oktatási jegyzőkönyv, Napi ellenőrzési lap, Hűtőterek hőmérséklet ellenőrzési lapja). Higiéniai előírások a 

vendéglátásban (tisztítás, fertőtlenítés, hulladékkezelés, rovar- és rágcsálóirtás, személyi higiénia, felszolgálás, 

terítés, elszállítás, kiszállítás, rendezvények, pohármosogatás, polírozás, sörcsapolás). Munkavédelmi és baleset-

védelmi ismeretek (balesetek, jegyzőkönyv, teendők baleset esetén, munkavédelmi és balesetvédelmi oktatás). 

Tűzvédelmi előírások (tűzvédelmi oktatás jegyzőkönyve, tűzoltó készülékekre és tűzcsapra vonatkozó előírások, 

tűzvédelmi osztályok, tűzoltás módjai, tűzjelzés, tűz bejelentése, tűzvédelmi szabályzat). 

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

3. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Étel- italajánlat, szakmai idegen nyelvi kommunikáció 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgaszervező által összeállított idegen nyelvű étlap és itallap segítségével ide-

gen nyelven kommunikál a vendégfogadás pillanatától a vendég távozásáig. (köszöntés, helykínálás, ajánlás, 

étel- italmegrendelés felvétele, felszolgálás, elégedettség felmérése, számlázás, elköszönés). A kommunikáció 

során a különböző igényekkel érkező vendég kívánságait megérti, ez alapján ajánl ételt és italt az étlapról (pl. 

vegetáriánus vendég, fogyókúrát tartó vendég, csak bizonyos húsféléket evő vendég, vallási felekezetekhez tar-

tozó vendégek, különböző betegségekben szenvedő vendég). 

Egy-egy ételcsoportot bemutat, tálalási módjait, tálaláshoz szükséges eszközöket, az ételekhez ajánlható italok-

kal. Egy-egy italcsoport bemutatása, felszolgálásuk és az ehhez szükséges eszközök ismertetése. 

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 20 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 
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HELYI TANTERV 

A 

34 811 03 OKJ SZÁMÚ 

PINCÉR 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

a 2016-tól nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

A helyi tanterv a 

30/2016.(VIII.31.) NGM rendelettel kiadott kerettanterv és  

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 

27/2012.(VIII.27.)NGM rendelet módosításáról szóló 

29/2016.(VIII.26.) NGM rendelettel kiadott SZVK alapján készült. 
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 eljá-

rásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, 

– a(z) 34 811 03 számú, Pincér megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetel-

ményeit tartalmazó rendelet  
alapján készült  

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 811 03 

Szakképesítés megnevezése: Pincér 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 18.. Vendéglátás-turisztika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXVII.. Vendéglátóipar 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 

140 óra. 
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 
A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok: 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 791 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2853 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 

e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatko-

zóan: 

Összesen 9,5 5+2,5 
140 

5,5+1 17,5+1 
140 

5,5+1,5 17,5+1 

Összesen 14,5+2,5 23,0+2 23,0+2,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.             0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.             2   

Gazdálkodási ismeretek Vendéglátó gazdálkodás 2     1     1   

11518-16 Élelmiszerismeret Általános élelmiszerismeret 1,5     1     1   

11519-16 Élelmiszerbiztonsági 

alapismeretek 

Élelmiszerbiztonságról általában 0,5               

Vendéglátás higiénéje       0,5         

11523-16 Pincér szakmai ide-

gen nyelv 
Pincér szakmai idegen nyelv 1     1         

11524-16 Felszolgálási alapok 
Felszolgálási alapok 4,5               

Felszolgálási alapok gyakorlat   5+2,5             

11525-16 Felszolgáló szakmai 

ismeretek 

Felszolgálás       2+1     1+1,5   

Felszolgálás üzemi gyakorlat         17,5+1     17,5+1 

,A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rend-

szerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie
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V. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 

A szakképesítés azonosító száma: 34 811 03 

Szakképesítés megnevezése: Pincér 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 

VI. Egyéb adatok 

A képzés megkezdésének feltételei: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás esetén kötelező 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően  

140 óra. 

VII. Pályatükör 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

FEOR szá-

ma 
FEOR megnevezése 

A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 
 

5132 Pincér Pincér  

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati 

egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az 

ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb 

szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint. Fogadja 

a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket elvégezni 

- az árukészlet alakulását figyelemmel kísérni, részt venni az áru szakszerű minőségi és 

mennyiségi átvételében, előírásoknak megfelelő tárolásában és dokumentálásában 

- munkaterületét és a vendégteret nyitásra előkészíteni 

- felszolgálni, fogadni a vendéget, leültetni a protokoll-előírások szerint, ismertetni a vá-

lasztékot, ételeket és italokat ajánlani, a rendelést felvenni 

- a felszolgáláshoz szükséges eszközöket előkészíteni, a vendégek által választott ételeket 

és italokat szakszerűen felszolgálni 

- megszervezni a saját munkáját 

- a felszolgálandó ételek és italok minőségét, mennyiségét, hőmérsékletét, összetételét, az 

allergizáló anyagokat figyelemmel kísérni 

- számlákat készíteni 
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- átvenni a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet kezelni, zárás után a vendégek távozását 

ellenőrizni, elszámolást készíteni 

- HAACP dokumentációkat kitölteni 

- idegen nyelven rendelést felvenni 

- környezetvédelmi előírásokat alkalmazni 

Kapcsolódó szakképesítések 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés  

azonosító 

száma 
megnevezése a kapcsolódás módja  

35 811 02 Vendéglátó üzletvezető szakképesítés-ráépülés  

34 811 01 Cukrász azonos ágazat  

34 811 06 Fogadós azonos ágazat  

34 811 04 Szakács azonos ágazat  

54 811 01 Vendéglátásszervező azonos ágazat  

VIII. Szakmai követelmények 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések  

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

 

azonosító 

száma 
megnevezése  

11518-16 Élelmiszerismeret  

11561-16 Gazdálkodási ismeretek  

11523-16 Pincér szakmai idegen nyelv  

11524-16 Felszolgálási alapok  

11525-16 Felszolgáló szakmai ismeret  

11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek  

11497-12 Foglalkoztatás I.  

11499-12 Foglalkoztatás II.  

IX. Vizsgáztatási követelmények 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglal-

tak szerint teljesített tantárgyak. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

1.Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Menü összeállítás és felszolgálás 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó egy ötfogásos menüt és hozzá illő italsort állít össze, 

egy meghatározott alkalomra és időpontra. A vizsgázó az általa összeállított étel- és italsorhoz 

4 oldalas menükártyát készít, számítógépen. A vizsgázó az általa összeállított étel- és italsorra 

díszterítést készít 2 főre. 

Megterít a vizsgaszervező által összeállított 3 fogásos menüsorra 2 főre, mely nem képezi a 

vizsgatevékenység részét, a terítés munkafolyamatára fordított idő nem a vizsgatevékenység 

időtartamának része. 

Fogadja a vendégeket, leülteti, menüsort ismertet, háromfogásos menüsort szolgál fel angol 

felszolgálási módban, melyből egy fogás esetében a vendég asztalánál különleges éttermi 

munkát végez. 
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Ezek lehetnek: saláták készítése, vagy halak filézése, vagy húsok szeletelése, vagy szárnyasok 

trancsírozása, vagy tatár beefsteak keverése, vagy flambírozás, vagy egyéb ételek készítése a 

vendég előtt. 

A menüsorhoz italfelszolgálást is végez (koktél, ásványvíz, pezsgő vagy bor, kávé), a koktélt 

és a kávét a pincér készíti el a vizsgán. A menüsor felszolgálása után kiállítja a vendég számá-

ra a számlát, melyet gépi vagy manuális számlázással készít el, a vizsgaszervező által meg-

adott árak és számlázási adatok alapján. A felszolgálás befejeztével felméri a vendégek elége-

dettségét, elköszön a vendégtől 

A vizsgafeladat időtartama: 210 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

2.Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: A pincér szakmai feladatai 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi írásbeli az alábbi tématerületekből tartalmaz felada-

tokat: Gazdálkodás modul tárgyköreiből mindösszesen 35%-os súllyal. 

A gazdálkodás modul témaköreinek beemelésével, egyenlő arányban a szakmai számítások, 

és a gazdálkodás elméleti témakörökből tartalmaz kérdéseket. 

Felszolgálás alapjai és Felszolgálás modulok tárgyköreiből mindösszesen 35%-os súllyal. 

A felszolgálás általános szabályai, étrendek összeállítása, elemzése, hibák feltárása, étel - ital 

ismeret témakörökből tartalmaz kérdéseket. 

Élelmiszer ismeret modul tárgyköreiből mindösszesen 20%-os súllyal. 

Az élelmiszerismeret modul témaköreinek beemelésével, általános élelmiszer ismeret, élelmi-

szerek fajtái, csoportosításuk, táplálkozás élettani jellemzésük, különös tekintettel az élelmi-

szerekben található allergének, a különböző élelmiszer érzékenységek, diétához alkalmazható 

élelmiszerek témakörökből tartalmaz kérdéseket. 

Élelmiszerbiztonság modul tárgyköreiből mindösszesen 10%-os súllyal. Az élelmiszerbizton-

ság modul tárgyköreinek beemelésével. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

3.Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Étel-italismeret 

A vizsgafeladat ismertetése: 

a. Egy-egy ételcsoportot bemutat, tálalási módjait, tálaláshoz szükséges eszközöket, az éte-

lekhez ajánlható italokkal. 

b. Egy-egy italcsoport bemutatása, felszolgálásuk és az ehhez szükséges eszközök ismerte-

tése. Egy-egy magyar borvidéket ismertet, jellemzi az ott található szőlő fajtákat, bemutat az 

adott borvidékről borászatokat, nevesebb borokat. 

A vizsgafeladat megnevezése: Pincér szakmai idegen nyelv 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgaszervező által összeállított idegen nyelvű étlap és itallap 

segítségével idegen nyelven kommunikál a vendégfogadás pillanatától a vendég távozásáig 



 

43 

 

(köszöntés, helykínálás, ajánlás, étel-italmegrendelés felvétele, elégedettség felmérése, szám-

lázás, elköszönés). A kommunikáció során a különböző igényekkel érkező vendég kívánságait 

megérti, ez alapján ajánl ételt és italt az étlapról (pl. vegetáriánus vendég, fogyókúrát tartó 

vendég, csak bizonyos húsféléket fogyasztó vendég, vallási felekezetekhez tartozó vendég, 

különböző betegségekben szenvedő vendég) 

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 20 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

A komplex szakmai vizsga akkor eredményes, ha teljesítése összességében legalább 

51%-ra vagy legalább elégséges érdemjegyre sikerül. 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 
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HELYI TANTERV 

a 

34 525 06 

 KAROSSZÉRIALAKATOS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

a 2013-2015. között nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 
A helyi tanterv a  

14/2013.(IV.5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv és a  

12/2013.(III.29.)NFM rendeletben kiadott SZVK alapján készült.  

 

 

 

 

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,  

– a 34 525 06 Karosszérialakatos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet alapján készült.  

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06  

 

A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXII. Közlekedésgépész  

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot köve-

tően 140 óra. 
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: -  

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2366 óra  2608 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai követel-

mény-modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakorlati 

heti óra-

szám 

11500-12 Munkahe-

lyi egészség és biz-

tonság 

Munkahelyi egés-

zség és biztonság 
0,5   

  

    

  

    

11499-12 Foglal-

koztatás II.  

Foglalkoztatás II.         0,5   

11497-12 Foglal-

koztatás I. 
Foglalkoztatás I.         2   

10163-12 

Gépészeti munka-

biztonság és kör-

nyezetvédelem 

Munkavédelem 
0,5            

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata   0,5         

10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapisme-

retek  2+0,5  2    

Gépészeti alapozó 

gyakorlat  7+2  3   

10166-12 

Gépészeti kötési 

feladatok 

Gépészeti kötésis-

meret   1    

Kötéskészítési gya-

korlat    3  1 

10483-12 

Általános vállalko-

zási feladatok 

Vállalkozási ismere-

tek 1         0,5   

A vállalkozás gya-

korlata    1        0,5  

10487-12 

Karosszérialakatos 

feladatai 

Karosszérialakatos 

szakmai ismeret  2    4+0,5    5,5+0,5   

Karosszérialakatos 

szakmai gyakorlat        10+1,5   13+2 

Összes óra 6+0,5   8,5+2  7+0,5 16+1,5   8,5+0,5  14,5+2 

Összes óra 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § 

(5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves 

kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola 

szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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V. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás esetén kötelező 

VI. Pályatükör 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok): 

A B C 

FEOR száma FEOR megnevezése 
a szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

7321 Lakatos 

Lakatos 

Díszlet-lakatos 

Épület-szerkezet lakatos 

Karosszéria lakatos 

Lemezlakatos 

Szerkezetlakatos 

Vas- és fémszerkezeti lakatos 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A karosszérialakatos szakember gépjárművek karambolos és korrodált karosszériáinak javítá-

sát, gyári értékekre történő beállítását, új karosszériaelemek felszerelését, javításhoz karosszé-

riaelemek készítését, javított részek felületkezelésre történő előkészítését végzi húzató-padok, 

egyengető rendszerek alkalmazásával, kéziszerszámok, elektromos és pneumatikus kézi kis-

gépek, hegesztő berendezések használatával. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- gépjármű karosszériák és tartozékaik kisjavítását, futójavítását, karosszéria elemek, 

valamint – autószerelő közreműködésével – a teljes karosszéria cseréjét elvégezni 

- karosszéria elemek és tartozékok felújítását, cseréjét végezni 

- karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzató padon történő javítását végezni 

- gépjármű felépítmények javítását, részegységeinek összeépítését végezni 

- karosszériák, és tartozékaik bontását végezni 

- műanyag karosszériaelemek, alkatrészek javításával összefüggő tevékenységeket vé-

gezni 

- alumínium karosszériaelemek javításával összefüggő tevékenységeket végezni ötvö-

zött acél karosszériaelemek javításával összefüggő tevékenységeket végezni 

Kapcsolódó szakképesítések: 

A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

 azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

¦ ¦ ¦ 
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 VII. Vizsgáztatási követelmények 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglal-

tak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – 

egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Karosszérialakatos javítási feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: Elsősegélynyújtás, újraélesztés, összetett alkatrész készítése, old-

ható és nem oldható kötések készítése, a javítandó járművön hibafeltárási, diagnosztizálási 

műveletek elvégzése, megbontási sorrend (sorrendek) meghatározása, szerelési műveletek 

elvégzése, összeszerelés végrehajtása, sérült karosszériaelem kézi és kisgépes egyengetése, 

valamint fényezésre történő előkészítése, karosszériaelem korrodált részének javítása vagy 

cseréje, a szükséges javító rész elkészítése, majd a javítás elvégzése. 

A vizsgafeladat időtartama: 420 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 55 % 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Karosszérialakatos szakmai és technológiai ismeretek 

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés gyakorlásához szükséges anyagismeret, gépésze-

ti ismeretek, szakmai ismeretek, hegesztési ismeretek, szakrajzi ismeretek és szakmai számí-

tások témakörökben különféle feladatok elvégzése. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 % 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Karosszérialakatos technológiai ismeretek 

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre 

kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 

megadott Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem, Karosszérialakatos feladatai, Álta-

lános vállalkozási feladatok követelményrészekhez tartozó témaköröket tartalmazzák. 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: ¦
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HELYI TANTERV 

a 

34 525 06 

 KAROSSZÉRIALAKATOS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 
 

a 2016-tól nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 
A helyi tanterv a  

30/2016.(VIII.31.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv és a  

35/2016.(VIII.31.) NFM rendeletben kiadott SZVK alapján készült.  
 

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.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a 34 525 06 Karosszérialakatos szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó rendelet 

alapján készült. 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06  

 

A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 13. Közlekedés 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXII. Közlekedésgépész  

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot köve-

tően 140 óra.  
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

Szakmai előképzettség: - 

 

Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 790 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2582 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai követel-

mény-modulok 
Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakorlati 

heti óra-

szám 

11500-12 Munkahe-

lyi egészség és biz-

tonság 

Munkahelyi egés-

zség és biztonság 
0,5   

  

    

  

    

11499-12 Foglal-

koztatás II.  

Foglalkoztatás II.         0,5   

11497-12 Foglal-

koztatás I. 
Foglalkoztatás I.         2   

10163-12 

Gépészeti munka-

biztonság és kör-

nyezetvédelem 

Munkavédelem 
0,5            

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata   0,5         

10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapisme-

retek  2+0,5  2    

Gépészeti alapozó 

gyakorlat  7+2  3   

10166-12 

Gépészeti kötési 

feladatok 

Gépészeti kötésis-

meret   1    

Kötéskészítési gya-

korlat    3  1 

10483-12 

Általános vállalko-

zási feladatok 

Vállalkozási ismere-

tek 1         0,5   

A vállalkozás gya-

korlata    1        0,5  



 

53 

 

10487-12 

Karosszérialakatos 

feladatai 

Karosszérialakatos 

szakmai ismeret  2    4+0,5    5,5+0,5   

Karosszérialakatos 

szakmai gyakorlat        10+1,5   13+2 

Összes óra 6+0,5   8,5+2  7+0,5 16+1,5   8,5+0,5  14,5+2 

Összes óra 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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 V.  Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás esetén kötelező 

 VI. Pályatükör 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások: 

A B C 
 

FEOR 

száma 

FEOR megneve-

zése 

a szakképesítéssel betölthető 

munkakörök  

7321 Lakatos Lakatos 
 

  
Díszletlakatos 

 

  
Épületszerkezet lakatos 

 

  
Karosszéria lakatos 

 

  
Lemezlakatos 

 

  
Szerkezetlakatos 

 

  
Vas- és fémszerkezeti lakatos 

 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A karosszérialakatos szakember gépjárművek karambolos és korrodált karosszériáinak javítá-

sát, gyári értékekre történő beállítását, új karosszériaelemek felszerelését, javításhoz karosszé-

riaelemek készítését, javított részek felületkezelésre történő előkészítését végzi húzató - padok, 

egyengető rendszerek alkalmazásával, kéziszerszámok, elektromos és pneumatikus kézi kisgé-

pek, hegesztő berendezések használatával. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- gépjármű karosszériák és tartozékaik kijavítását, futójavítását, karosszéria elemek, vala-

mint - autószerelő közreműködésével - a teljes karosszéria cseréjét elvégezni; 

- karosszéria elemek és tartozékok felújítását, cseréjét végezni; 

- karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzató padon történő javítását végezni; 

- gépjármű felépítmények javítását, részegységeinek összeépítését végezni; 

- karosszériák, és tartozékaik bontását végezni; 

- műanyag karosszériaelemek, alkatrészek javításával összefüggő tevékenységeket végezni; 

- alumínium karosszériaelemek javításával összefüggő tevékenységeket végezni ötvözött 

acél karosszériaelemek javításával összefüggő tevékenységeket végezni. 
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Kapcsolódó szakképesítések:  

A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-

ráépülés 

azonosító száma megnevezése 
a kapcsolódás mód-

ja 

54 525 01 
Autóelektronikai 

műszerész 
azonos ágazat 

54 525 02 Autószerelő azonos ágazat 

54 525 03 Avionikus azonos ágazat 

34 525 02 
Gépjármű 

mechatronikus 
azonos ágazat 

34 841 01 
Gépjármű-építési, 

szerelési 
azonos ágazat 

34 525 01 
Gépjárműépítő, sze-

relő 
azonos ágazat 

34 841 03 Hajós szakmunkás azonos ágazat 

54 841 01 Hajózási technikus azonos ágazat 

34 525 03 Járműfényező azonos ágazat 

34 525 04 
Járműkarosszéria 

előkészítő, 
azonos ágazat 

34 525 05 
Járműkarosszéria 

készítő, szerelő 
azonos ágazat 

34 543 05 
Kishajóépítő, -

karbantartó 
azonos ágazat 

54 525 09 Kocsivizsgáló azonos ágazat 

34 525 07 
Motorkerékpár-

szerelő 
azonos ágazat 

54 525 10 Repülőgép szerelő azonos ágazat 

54 525 11 
Vasúti jármű dízel-

motor- és 
azonos ágazat 

54 525 12 

Vasúti jármű szerke-

zeti és fékrendszer 

szerelője 

azonos ágazat 

54 525 13 
Vasúti jármű villa-

mos rendszereinek 
azonos ágazat 

VII. Vizsgáztatási követelmények 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak 

szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenér-

tékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
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Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Karosszérialakatos javítási feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: Elsősegélynyújtás, újraélesztés, összetett alkatrész készítése, old-

ható és nem oldható kötések készítése, a javítandó járművön hibafeltárási, diagnosztizálási mű-

veletek elvégzése, megbontási sorrend (sorrendek) meghatározása, szerelési műveletek elvég-

zése, összeszerelés végrehajtása, sérült karosszériaelem kézi és kisgépes egyengetése, valamint 

fényezésre történő előkészítése, karosszériaelem korrodált részének javítása vagy cseréje, a 

szükséges javító rész elkészítése, majd a javítás elvégzése. 

A vizsgafeladat időtartama: 420 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 55% 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Karosszérialakatos szakmai és technológiai ismeretek 

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés gyakorlásához szükséges anyagismeret, gépészeti 

ismeretek, szakmai ismeretek, hegesztési ismeretek, szakrajzi ismeretek és szakmai számítások 

témakörökben különféle feladatok elvégzése. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Karosszérialakatos technológiai ismeretek 

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre ki-

adott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Gé-

pészeti munkabiztonság és környezetvédelem, Karosszérialakatos feladatai, Általános vállalko-

zási feladatok követelményrészekhez tartozó témaköröket tartalmazzák. 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 
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ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KÓS KÁROLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 582 09 OKJ számú 

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT 

RENDSZERSZERELŐ 

szakképesítés 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
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HELYI TANTERV 

a 

34 582 09 

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

a 2013-2015. között nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

A helyi tanterv a  

14/2013.(IV.5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv és a  

27/2012.(VIII.27.)NGM rendeletben kiadott SZVK alapján készült.  

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,  

– a 34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés szakmai 

és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 

alapján készült. 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 09 

A szakképesítés megnevezése: Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: VIII. Épületgépészet 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3  

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 

140 óra.  

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 
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IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2366 óra  2608 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai köve-

telmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

11500-12 Mun-

kahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és biz-

tonság 

0,5  

 

  

 

  

11499-12 Foglal-

koztatás II.  
Foglalkoztatás II.     0,5  

11497-12 Foglal-

koztatás I. 
Foglalkoztatás I.     2  

10209-12 Épü-

letgépészeti cső-

vezeték-szerelés 

Épületgépészeti 

csővezetékek  
2      

Épületgépészeti 

csővezetékek 

gyakorlata 

 4     

10211-12 Épü-

letgépészeti rend-

szerismeret 

Épületgépészeti 

rendszerek  
2+1  1    

Épületgépészeti 

rendszerek gya-

korlata 

 4+1  2+0,5   

10214-12 

Épületgépészeti 

munkabiztonsági 

és környezetvé-

delmi feladatok 

Munkavédelem  1      

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
 1+0,5     

10215-12 

Fűtésrendszer-

Fűtési  

rendszerek  
  4  2,5+0,5  
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szerelő feladatok Fűtési  

rendszerek gya-

korlata 

   6+1  
 

8+1 

10216-12 

Gázvezeték- és 

rendszerszerelő 

feladatok 

Gázvezeték rend-

szerek 
  3  2+0,5  

Gázvezeték rend-

szerek gyakorlata 
   7+0,5  8+0,5 

Összes óra 5,5+1   9+1,5  8  15+2  7+1  16+1,5 

Összes óra 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

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

VI. Pályatükör 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

A B C 

FEOR száma FEOR megnevezése 
A szakképesítéssel betölthető munka-

kör(ök) 

7521 
Vezeték-és csőhálózat- 

szerelő 

Csőfűtőtest szerelő 

Csőszerelő 

Csővezeték-építő 

Csővezeték-kitűző 

Csővezeték-szerelő 

Épületgépészeti csőhálózat- és berende-

zés-szerelő 

Fűtés-, víz- és szennyvíz-szerelő 

Fűtésszerelő 

Gáz- és olajvezeték karbantartó 

Gázfogyasztó berendezés-és csőhálózat-

szerelő 

Gázvezeték építő 

Gázvezeték- és -készülék-szerelő 

Gázvezeték szerelő 

Gázszerelő 

Hálózati gázszerelő 

Karbantartó, csőszerelő 

Központifűtés- és csőhálózat-szerelő 

Nyomócsővezeték-építő 

Víz- és gázvezeték szerelő 

Víz-gáz és központi fűtésszerelő 

Vízvezeték- és központifűtés-szerelő 
 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Központifűtési rendszert, gázellátórendszert épít, karbantart. Hőtermelő-berendezést, gáz-

berendezést beszerel. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- biztosítani a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket 

- kiépíteni a csőhálózatot, biztosítani a beüzemelés feltételeit 

- felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végezni 

- munkájával kapcsolatos adminisztráció tevékenységet végezni 

- tanulmányozni és értelmezni a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonat-

kozó dokumentációt 

- szerelési vázlatot készíteni 

- költségbecslést készíteni 

- kapcsolatot tartani az ügyfelekkel 
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Kapcsolódó szakképesítések 

A  B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

31 582 01 Csőhálózatszerelő részszakképesítés 

35 582 01 Gáz- és hőtermelő berendezés-

szerelő 

szakképesítés-ráépülés 

VII. Vizsgáztatási követelmények 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglal-

tak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – 

egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Épületgépészeti csővezeték-szerelési feladat 

A) A vizsgafeladat ismertetése: 

 A dokumentáció alapján: 

Előkészíti a szerelési feladatot 

Kiválasztja a megfelelő cső- és anyag minőséget 

Darabolja, megmunkálja az alapanyagokat 

Összeállítja a szerelési feladatot képező csővezetéket 

Tartószerkezet et készít, alkalmaz, rögzít 

Hegesztett-, forrasztott-, préskötést és egyéb különféle kötésmódokat készít 

Ellenőrzi a csőkötések tömörségét 

Hő- és korrózióvédő szigetelést készít 

Szakáganként vízellátás-csatornázásban, gázellátásban, központi fűtés, hűtés, lég- és 

klímatechnikában a rendszereket, rendszerelemeket, és a készülékek szerelési beépíté-

si előírásait alkalmazza és értelmezi azokat 

A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Fűtésrendszer-szerelő, valamint gázvezeték és rendszersze-

relő feladatok 

 

A vizsgafeladat ismertetése: 

A dokumentáció alapján: 

Központifűtés gázkészülék berendezési-tárgy szerelési feladatok elvégzése 

Csatlakozási helyeket, kiállásokat épít ki 

Vezeték kiépítését végzi, felszerel 

Rögzíti és szigeteli a vezetékeket 

Ellenőrzi a csőkötések tömörségét 

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 
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A vizsgafeladat megnevezése: – 

A vizsgafeladat időtartama: – 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Fűtésrendszer-, gázvezeték és rendszerszerelő feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Központi fűtési rendszerek működésének, üzemeltetésének ismertetése 

Hőtermelő berendezések, készülékek, működésének, üzemeltetésének ismertetése 

Központifűtés és gázhálózat dokumentáció értelmezése, a munkafolyamatok megtervezése 

Szerelési vázlat készítése, ismertetése 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 



 

65 

 

 

HELYI TANTERV 

 

a 

34 582 09 

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

a 2016-tól nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

A helyi tanterv a  

30/2016.(VIII.31.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv és   

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012.(VIII.27.)NGM rendelet módosításáról szóló  

29/2016.(VIII.26.)NGM rendeletben kiadott SZVK alapján készült.  
 

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.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a 34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés szakmai 

és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 

alapján készült. 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 09 

A szakképesítés megnevezése: Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: VIII. Épületgépészet 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3  

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően  

140 óra.
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 790 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2582 óra 
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1. számú táblázatfolyamonként 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma év 

 Szakmai köve-

telmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

11500-12 Mun-

kahelyi egészség 

és biztonság 

Munkahelyi 

egészség és biz-

tonság 

0,5  

 

  

 

  

11499-12 Foglal-

koztatás II.  
Foglalkoztatás II.     0,5  

11497-12 Foglal-

koztatás I. 
Foglalkoztatás I.     2  

10209-12 Épü-

letgépészeti cső-

vezeték-szerelés 

Épületgépészeti 

csővezetékek  
2      

Épületgépészeti 

csővezetékek 

gyakorlata 

 4     

10211-12 Épü-

letgépészeti rend-

szerismeret 

Épületgépészeti 

rendszerek  
2+1  1    

Épületgépészeti 

rendszerek gya-

korlata 

 4+1  2+0,5   

10214-12 

Épületgépészeti 

munkabiztonsági 

és környezetvé-

delmi feladatok 

Munkavédelem  1      

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
 1+0,5     

10215-12 

Fűtésrendszer-

Fűtési  

rendszerek  
  4  2,5+0,5  
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szerelő feladatok Fűtési  

rendszerek gya-

korlata 

   6+1  
 

8+1 

10216-12 

Gázvezeték- és 

rendszerszerelő 

feladatok 

Gázvezeték rend-

szerek 
  3  2+0,5  

Gázvezeték rend-

szerek gyakorlata 
   7+0,5  8+0,5 

Összes óra 5,5+1   9+1,5  8  15+2  7+1  16+1,5 

Összes óra 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

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

VI. Pályatükör 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

A B C 

FEOR száma FEOR megnevezése 
A szakképesítéssel betölthető munka-

kör(ök) 

7521 
Vezeték-és csőhálózat- 

szerelő 

Csőfűtőtest szerelő 

Csőszerelő 

Csővezeték-építő 

Csővezeték-kitűző 

Csővezeték-szerelő 

Épületgépészeti csőhálózat- és berende-

zés-szerelő 

Fűtés-, víz- és szennyvíz-szerelő 

Fűtésszerelő 

Gáz- és olajvezeték karbantartó 

Gázfogyasztó berendezés-és csőhálózat-

szerelő 

Gázvezeték építő 

Gázvezeték- és -készülék-szerelő 

Gázvezeték szerelő 

Gázszerelő 

Hálózati gázszerelő 

Karbantartó, csőszerelő 

Központifűtés- és csőhálózat-szerelő 

Nyomócsővezeték-építő 

Víz- és gázvezeték szerelő 

Víz-gáz és központi fűtésszerelő 

Vízvezeték- és központifűtés-szerelő 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Központifűtési rendszert, gázellátórendszert épít, karbantart. Hőtermelő-berendezést, gázbe-

rendezést beszerel. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- biztosítani a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket 

- kiépíteni a csőhálózatot, biztosítani a beüzemelés feltételeit 

- felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végezni 

- munkájával kapcsolatos adminisztráció tevékenységet végezni 

- tanulmányozni és értelmezni a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatko-

zó dokumentációt 

- szerelési vázlatot készíteni 

- költségbecslést készíteni 

- kapcsolatot tartani az ügyfelekkel 
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Kapcsolódó szakképesítések 

A  B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

31 582 01 Csőhálózatszerelő részszakképesítés 

35 582 01 Gáz- és hőtermelő berendezés-

szerelő 

szakképesítés-ráépülés 

VII. Vizsgáztatási követelmények 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak 

szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenér-

tékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Épületgépészeti csővezeték-szerelési feladat 

A) A vizsgafeladat ismertetése: 

 A dokumentáció alapján: 

Előkészíti a szerelési feladatot 

Kiválasztja a megfelelő cső- és anyag minőséget 

Darabolja, megmunkálja az alapanyagokat 

Összeállítja a szerelési feladatot képező csővezetéket 

Tartószerkezet et készít, alkalmaz, rögzít 

Hegesztett-, forrasztott-, préskötést és egyéb különféle kötésmódokat készít 

Ellenőrzi a csőkötések tömörségét 

Hő- és korrózióvédő szigetelést készít 

Szakáganként vízellátás-csatornázásban, gázellátásban, központi fűtés, hűtés, lég- és 

klímatechnikában a rendszereket, rendszerelemeket, és a készülékek szerelési beépítési 

előírásait alkalmazza és értelmezi azokat 

A konkrét feladatokat a vizsga elnöke előzetesen jóváhagyja. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Fűtésrendszer-szerelő, valamint gázvezeték és rendszerszere-

lő feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: 

A dokumentáció alapján: 

Központifűtés gázkészülék berendezési-tárgy szerelési feladatok elvégzése 

Csatlakozási helyeket, kiállásokat épít ki 

Vezeték kiépítését végzi, felszerel 

Rögzíti és szigeteli a vezetékeket 

Ellenőrzi a csőkötések tömörségét 

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 
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A vizsgafeladat megnevezése: – 

A vizsgafeladat időtartama: – 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Fűtésrendszer-, gázvezeték és rendszerszerelő feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Központi fűtési rendszerek működésének, üzemeltetésének ismertetése 

Hőtermelő berendezések, készülékek, működésének, üzemeltetésének ismertetése 

Központifűtés és gázhálózat dokumentáció értelmezése, a munkafolyamatok meg-

tervezése 

Szerelési vázlat készítése, ismertetése 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 
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ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KÓS KÁROLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 522 04 OKJ számú 

VILLANYSZERELŐ 

szakképesítés 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
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HELYI TANTERV 

 

a 

34 522 04 

VILLANYSZERELŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

a 2013-2015. között nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

A helyi tanterv a  

14/2013.(IV.5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv és a  

27/2012.(VIII.27.) NGM rendeletben kiadott SZVK alapján készült.  

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,  

– a 34 522 04 azonosítószámú Villanyszerelő szakképesítés szakmai és vizsgaköve-

telményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet   

alapján készült. 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04 

A szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő 

Szakmacsoport: 6. Elektrotechnika-elektronika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XI. Villamosipar és elektronika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően  

140 óra.  

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 
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IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2366 óra  2608 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai követel-

mény-modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

11500-12 Munkahe-

lyi egészség és biz-

tonság 

Munkahelyi egés-

zség és biztonság 
0,5  

 

     

11499-12 Foglal-

koztatás II.  
Foglalkoztatás II.      0,5  

11497-12 Foglal-

koztatás I. 
Foglalkoztatás I.   

 

   2  

10007-12 

Informatikai és mű-

szaki alapok 

Műszaki informa-

tika gyakorlat 
 2      

Műszaki ismeretek 2,5        

Műszaki gyakorla-

tok 
 3 60      

10023-12 

Épületvillamossági 

szerelés 

Épületvillamossági 

szerelés  
1,5   3     

Épületvillamossági 

szerelés gyakorlata 
 3 60  15 100   

Épületvillamossági 

mérések gyakorlat 
 0,5+2 20  2+1,5 40   
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Vállalkozási isme-

retek 
      1  

Ipari elektronika        1  

Elektrotechnikai 

számítások 
1+0,5   1+0,5     

10024-12 

Villamos gépek és 

ipari 

elosztóberendezések 

szerelése 

Villamosipari 

anyagismeret  
0,5   1     

Villamos gépek és 

berendezések  
  

 

 
   3+0,5  

Villamos műszaki 

ábrázolás  
   1   1  

Villamos gépek és 

berendezések 

üzemvitelének, 

mérésének gyakor-

lata 

       14,5+2 

Összes óra 6+0,5 8,5+2  6+0,5 17+1,5  8,5+0,5 14,5+2 

Összes óra 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

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

VI. Pályatükör 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

A B C 

FEOR 

száma 

FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető mun-

kakör(ök) 

 

8136 

 

Épületvillamossági szerelő, 

villanyszerelő 

Épületvillany-szerelő 

Épületvilágítás-szerelő 

Karbantartó villanyszerelő 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó 

berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és ké-

szüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berende-

zést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése 

során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- 

és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari 

villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és be-

rendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, mű-

ködtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. 

A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és 

csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villa-

mos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalma-

zásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények 

figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni 

- adatmentést végezni, informatikai biztonsági eszközöket használni 

- LAN és WAN hálózatokat használni 

- terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni 

- fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni 

- villamos és mechanikai kötéseket készíteni 

- kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél 

- csatlakozó vezetéket létesíteni 

- fogyasztásmérő helyet kialakítani 

- lakás és épület elosztó berendezést szerelni 

- erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesíteni 

- épület villamos berendezést szerelni, javítani, karbantartani, kezelését betanítani 

- világítási berendezést szerelni 

- szabadvezetéki csatlakozó vezetéket létesíteni az érvényes előírások szerint 

- kábeles csatlakozó vezetéket létesíteni 

- víz és tűzzáró kábelátvezetést készíteni 

- külső villámhárító berendezést szerelni 

- belső villámvédelmet kialakítani 

- üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végezni 

- ipari energia elosztó hálózatot szerelni 

- ipari elosztó berendezést szerelni, telepíteni 

- kapcsoló berendezést szerelni, telepíteni 
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- vezérlő- és szabályozó berendezést szerelni, telepíteni 

- fotovoltaikus berendezést szerelni 

- ipari villamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani 

- egyen és váltakozó áramú gépet telepíteni, működtetni 

Kapcsolódó szakképesítések 

A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

35 522 02 Erősáramú berendezések 

felülvizsgálója 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 03 Érintésvédelmi szabvá-

nyossági felülvizsgáló 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 04 Kisfeszültségű csatlakozó- 

és közvilágítási FAM sze-

relő 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 05 Kisfeszültségű FAM ká-

belszerelő 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 06 Kisfeszültségű kábelszere-

lő 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 07 Kisfeszültségű szabadve-

zeték hálózati FAM szere-

lő 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 08 Középfeszültségű FAM 

szerelő 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 09 Középfeszültségű kábel-

szerelő 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 10 Szakszolgálati FAM szere-

lő 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 11 Villamos alállomás kezelő szakképesítés-ráépülés 

35 522 12 Villamos elosztóhálózat 

szerelő, üzemeltető 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 13 Villamos gép és -készülék 

üzemeltető 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 14 Villamos hálózat kezelő szakképesítés-ráépülés 

35 522 15 Villamos távvezeték építő, 

üzemeltető 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 16 Villámvédelmi felülvizs-

gáló 

szakképesítés-ráépülés 
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VII. Vizsgáztatási követelmények 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglal-

tak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – 

egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési feladat 

A vizsgafeladat ismertetése: Épületvillamossági szerelés esetén a vizsgázó műszaki dokumen-

táció alapján készítse el egy világítási- és informatikai- vagy jelző hálózat installációs és kap-

csolási feladatát. Villamos berendezés szerelés esetén a vizsgázó műszaki dokumentáció alap-

ján végezze el egy villamosgép-vezérlő berendezés szerelését. A hálózaton illetve berendezé-

sen végezzen villamos méréseket és azt dokumentálja. 

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60% 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági tervek készítése, technológiai leírás 

A vizsgafeladat ismertetése: Megadott dokumentáció alapján tervezze meg egy épület, helyi-

ség villamos áramköreit. A megadott dokumentáció alapján a villamos áramkörök tervezése 

történhet az áramkörök vizsgázó általi önálló kialakításával vagy a részlegesen megadott 

áramkörök szakszerű kiegészítésével. Készítsen a feladathoz kapcsolódó számításokat. Hatá-

rozza meg a munkatevékenység technológiai sorrendjét és a szükséges anyagokat, eszközöket 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági és villamos berendezési ismeretek 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései 10023-12 

Épületvillamossági szerelés és 10024-12 Villamos gépek és ipari elosztó berendezések szere-

lése modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza. 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 
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HELYI TANTERV 

 

a 

34 522 04 

VILLANYSZERELŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 
a 2016-tól nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 
A helyi tanterv a  

30/2016.(VIII.31.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv és   

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012.(VIII.27.)NGM rendelet módosításáról szóló 

29/2016.(VIII.26.)NGM rendeletben kiadott SZVK alapján készült.  

 

 

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.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a 34 522 04 azonosítószámú Villanyszerelő szakképesítés szakmai és vizsgakö-

vetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet   

alapján készült. 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04 

A szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő 

Szakmacsoport: 6. Elektrotechnika-elektronika 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XI. Villamosipar és elektronika 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

Elméleti képzési idő aránya: 30 % 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70 % 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 

óra.  

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 
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Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 790 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2582 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai követel-

mény-modulok 
Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

11500-12 Munkahe-

lyi egészség és biz-

tonság 

Munkahelyi egés-

zség és biztonság 
0,5  

 

     

11499-12 Foglal-

koztatás II.  
Foglalkoztatás II.      0,5  

11497-12 Foglal-

koztatás I. 
Foglalkoztatás I.   

 

   2  

10007-12 

Informatikai és mű-

szaki alapok 

Műszaki informa-

tika gyakorlat 
 2      

Műszaki ismeretek 2,5        

Műszaki gyakorla-

tok 
 3 60      

10023-12 

Épületvillamossági 

szerelés 

Épületvillamossági 

szerelés  
1,5   3     

Épületvillamossági 

szerelés gyakorlata 
 3 60  15 100   

Épületvillamossági 

mérések gyakorlat 
 0,5+2 20  2+1,5 40   
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Vállalkozási isme-

retek 
      1  

Ipari elektronika        1  

Elektrotechnikai 

számítások 
1+0,5   1+0,5     

10024-12 

Villamos gépek és 

ipari 

elosztóberendezések 

szerelése 

Villamosipari 

anyagismeret  
0,5   1     

Villamos gépek és 

berendezések  
  

 

 
   3+0,5  

Villamos műszaki 

ábrázolás  
   1   1  

Villamos gépek és 

berendezések 

üzemvitelének, 

mérésének gyakor-

lata 

       14,5+2 

Összes óra 6+0,5 8,5+2  6+0,5 17+1,5  8,5+0,5 14,5+2 

Összes óra 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

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

VI. Pályatükör 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

A B C 

FEOR 

száma 

FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető mun-

kakör(ök) 

 

8136 

 

Épületvillamossági szerelő, 

villanyszerelő 

Épületvillany-szerelő 

Épületvilágítás-szerelő 

Karbantartó villanyszerelő 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó 

berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és ké-

szüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berende-

zést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése 

során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és 

kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari vil-

lamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berende-

zés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, 

villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villa-

mos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatla-

kozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos elle-

nőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. 

Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembe-

vételével végzi, munkájáról dokumentációt készít 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni 

- adatmentést végezni, informatikai biztonsági eszközöket használni 

- LAN és WAN hálózatokat használni 

- terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni 

- fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni 

- villamos és mechanikai kötéseket készíteni 

- kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél 

- csatlakozó vezetéket létesíteni 

- fogyasztásmérő helyet kialakítani 

- lakás és épület elosztó berendezést szerelni 

- erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesíteni 

- épület villamos berendezést szerelni, javítani, karbantartani, kezelését betanítani 

- világítási berendezést szerelni 

- szabadvezetéki csatlakozó vezetéket létesíteni az érvényes előírások szerint 

- kábeles csatlakozó vezetéket létesíteni 

- víz és tűzzáró kábelátvezetést készíteni 

- külső villámhárító berendezést szerelni 

- belső villámvédelmet kialakítani 

- üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végezni 

- ipari energia elosztó hálózatot szerelni 

- ipari elosztó berendezést szerelni, telepíteni 

- kapcsoló berendezést szerelni, telepíteni 

- vezérlő- és szabályozó berendezést szerelni, telepíteni 
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- fotovoltaikus berendezést szerelni 

- ipari villamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani 

- egyen és váltakozó áramú gépet telepíteni, működtetni 

Kapcsolódó szakképesítések 

A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

35 522 02 Erősáramú berendezések 

felülvizsgálója 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 03 Érintésvédelmi szabvá-

nyossági felülvizsgáló 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 04 Kisfeszültségű csatlakozó- 

és közvilágítási FAM sze-

relő 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 05 Kisfeszültségű FAM ká-

belszerelő 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 06 Kisfeszültségű kábelszere-

lő 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 07 Kisfeszültségű szabadve-

zeték hálózati FAM szere-

lő 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 08 Középfeszültségű FAM 

szerelő 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 09 Középfeszültségű kábel-

szerelő 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 10 Szakszolgálati FAM szere-

lő 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 11 Villamos alállomás kezelő szakképesítés-ráépülés 

35 522 12 Villamos elosztóhálózat 

szerelő, üzemeltető 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 13 Villamos gép és -készülék 

üzemeltető 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 14 Villamos hálózat kezelő szakképesítés-ráépülés 

35 522 15 Villamos távvezeték építő, 

üzemeltető 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 16 Villámvédelmi felülvizs-

gáló 

szakképesítés-ráépülés 

 



 

86 

 

 

VII. Vizsgáztatási követelmények 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak 

szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenér-

tékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési feladat 

A vizsgafeladat ismertetése: Épületvillamossági szerelés esetén a vizsgázó műszaki dokumen-

táció alapján készítse el egy világítási- és informatikai- vagy jelző hálózat installációs és kap-

csolási feladatát. Villamos berendezés szerelés esetén a vizsgázó műszaki dokumentáció alap-

ján végezze el egy villamosgép-vezérlő berendezés szerelését. A hálózaton illetve berendezésen 

végezzen villamos méréseket és azt dokumentálja 

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60% 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági tervek készítése, technológiai leírás 

A vizsgafeladat ismertetése: Megadott dokumentáció alapján tervezze meg egy épület, helyi-

ség villamos áramköreit. A megadott dokumentáció alapján a villamos áramkörök tervezése 

történhet az áramkörök vizsgázó általi önálló kialakításával vagy a részlegesen megadott 

áramkörök szakszerű kiegészítésével. Készítsen a feladathoz  kapcsolódó számításokat. 

Határozza meg a munkatevékenység technológiai sorrendjét és a szükséges anyagokat, esz-

közöket. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági és villamos berendezési ismeretek 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 10023-12 

Épületvillamossági szerelés és 10024-12 Villamos gépek és ipari elosztó berendezések szerelé-

se modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza. 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 
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ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KÓS KÁROLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 582 04 OKJ számú 

FESTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ 

szakképesítés 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
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HELYI TANTERV 

a  

34 582 04 

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

a 2013-2015. között nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

A helyi tanterv a  

14/2013.(IV.5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv és a  

27/2012.(VIII.27.)NGM rendeletben kiadott SZVK alapján készült.  

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,  

– a 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelmé-

nyeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

alapján készült. 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 04 

A szakképesítés megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot köve-

tően 140 óra.  

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
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IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

Szakiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 736 óra/év 25,5 óra/hét 816 óra/év 

Összesen: 2366 óra  2608 óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

Szakmai követel-

mény-modulok 
Tantárgyak 

Szakiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

11500-12 Munka-

helyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5        

11499-12 Foglal-

koztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5  

11497-12 Foglal-

koztatás I. 
Foglalkoztatás I.   

 

 

  

 

 

2  

10101-12 

Építőipari közös 

tevékenység 

Építőipari alapismeretek 1  2  0,5  

Építőipari alapismeretek 

gyakorlat 
 1     

10104-12 

Szobafestő, díszítő 

munkák 

Falfelület festése, díszíté-

se 
1+0,5  3+0,5  2  

Falfelület festésének, 

díszítésének gyakorlata 
 5+2  8+1,5  6+2,5 

10103-12 

Mázolási munkák 

fa-, fal-, fém és 

speciális felülete-

ken 

Mázolás  1  2  1  

Mázolási munkák gya-

korlata   
 3  3  4 

10105-12 

Tapétázási munkák  

Tapétázási munkák 1  2  2  

Tapétázási munkák gya-

korlata 
 1  3  5 
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Összes óra 4,5+0,5  10+2  9+0,5  14+1,5   8  15+2,5 

Összes óra 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

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

VI. Pályatükör 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

A B C 

FEOR  száma FEOR megnevezése 
A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

7535 

 

Festő és mázoló 

 

Csőradiátor mázoló 

Építőipari festő 

Épületfestő, mázoló 

Faszerkezet mázoló 

Szobafestő 

Tapétázó (falkárpitozó) 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása 

Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése – előkezelése, 

festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése. Tevé-

kenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a biztonsági előírásai szerint 

végzi. Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a technológiai folya-

matok, a minőség és a munkabiztonság betartásában. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

– felületvizsgálatot, feltárást végezni, kül- és beltérben 

– a meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálni, kül- és beltérben, az eredményeket írásos 

feljegyzésben dokumentálni 

– szakmai javaslatot adni a felújítandó felület minősítéséről 

– anyagmennyiséget számolni tervrajzról, és helyszínen 

– vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezelni 

– felvonulni a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel 

– nem festendő felületeket megóvni (takarást, maszkolást végezni) 

– az alapvakolat felületét kijavítani kül- és beltérben 

– sarok-, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek kialakítását javítani (élvédő) 

– különböző glettanyaggal simítani a felületet kül- és beltérben 

– építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítani 

– alapfelületet erősítősávval erősíteni 

– elvégezni a tapétázás előkészítő munkálatait 

– makulatúrázni 

– ragasztót keverni, előkészíteni, próbaragasztás végezni 

– tapétát méretre vágni 

– tapétát ragasztani 

– lesimítani a tapétát 

– kézi, gépi csiszolással finomítani a felületet 

– választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végezni 

– színezés esetén beállítani a szükség színárnyalatot, konzisztenciát, próbafestést végezni 

– közbenső réteget felhordani 

– szükség szerint finomjavítást végezni 

– fedőréteget felhordani különféle anyagokkal, mázolni; kül – és belterületen egyaránt 

– mészfestést készíteni új vagy régi felületre kül- és beltérben, fehér, és színes kivitelbe 

– homlokzat színezését megtervezni, elkészíteni különböző vékonyvakolattal, szilikát festékkel 

– fröcskölést, durva színfröcskölést készíteni 

– határoló, díszítő vonalozást, sablonálást készíteni 

– mintanyomó hengerezést készíteni 

– egyszerű díszítőelemeket felhelyezni  kül- és beltérben 

– egyszerű faerezet utánzatot festeni 
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– betartani a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat 

– elvégezni a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület takarítása, 

anyagtárolás, hulladékkezelés) 

– munkaterületet átadni 

Kapcsolódó szakképesítések 

A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító szá-

ma 

megnevezése a kapcsolódás módja 

21 582 01 Szobafestő részszakképesítés 

35 582 06 Rekonstrukciós és műemléki festő, má-

zoló 

szakképesítés-ráépülés 

VII. Vizsgáztatási követelmények 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak sze-

rint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek 

az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Gyakorlati vizsgatevékenység: 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Adott technológiával falfelület festése, díszítése tapétázása. 

A vizsgafeladat ismertetése: Előre előkészített felületen a bevonatrendszer fedő rétegének felhordá-

sa, díszítése, tapétázása (festhető tapéta alkalmazása). 

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

B) A vizsgafeladat megnevezése: – Mázolás készítése. 

A vizsgafeladat ismertetése: – Előre elkészített felületen a bevonatrendszer utolsó rétegének felhor-

dása. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat aránya: 30% 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: – 

A vizsgafeladat ismertetése: – 

A vizsgafeladat időtartama: – 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 
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Szóbeli vizsgatevékenység: 

A vizsgafeladat megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó szakmai ismeretek 

A vizsgafeladat ismertetése: Időterv és szakmai számítás készítése tervrajz alapján, technológiai 

sorrend, színelmélet, szakszerű anyag, és szerszámhasználat, és munkavédelem. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (felkészülési idő:40 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevé-

kenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható 

segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A gyakorlati vizsgán az előkészítésben, a felületképzésben, a díszítésben bármilyen segédeszköz 

megengedett. A vizsgázó a gyakorlati vizsgára hozza magával a szükséges eszközöket, szerszámo-

kat. 

A gyakorlati vizsgát megelőzően a felületeket a vizsgázó előkészíti, előkezeli! Az előkészítés, 

előkezelés nem a vizsgaidő része, a vizsgahelyszín függvényében az előkészítés időtartamát a vizs-

gabizottság határozza meg, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 
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HELYI TANTERV 

a  

34 582 04 

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

a 2016-tól nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

A helyi tanterv a  

30/2016.(VIII.31.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv és   

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 

szóló 27/2012.(VIII.27.)NGM rendelet módosításáról szóló 

29/2016.(VIII.26.)NGM rendeletben kiadott SZVK alapján készült.  

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.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet   

alapján készült. 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 34 582 04 

A szakképesítés megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 9. Építészet 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XVI. Építőipar 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 

140 óra. 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

  

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények:szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények:szükségesek 
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IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713óra/év 25,5 óra/hét 790óra/év 

Összesen: 2343óra  2582óra 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

Szakmai követel-

mény-modulok 
Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

11500-12 Munka-

helyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5        

11499-12 Foglal-

koztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5  

11497-12 Foglal-

koztatás I. 
Foglalkoztatás I.   

 

 

  

 

 

2  

10101-12 

Építőipari közös 

tevékenység 

Építőipari alapismeretek 1  2  0,5  

Építőipari alapismeretek 

gyakorlat 
 1     

10104-12 

Szobafestő, díszítő 

munkák 

Falfelület festése, díszíté-

se 
1+0,5  3+0,5  2  

Falfelület festésének, 

díszítésének gyakorlata 
 5+2  8+1,5  6+2,5 

10103-12 

Mázolási munkák 

fa-, fal-, fém és 

speciális felülete-

ken 

Mázolás  1  2  1  

Mázolási munkák gya-

korlata   
 3  3  4 

10105-12 

Tapétázási munkák  

Tapétázási munkák 1  2  2  

Tapétázási munkák gya-

korlata 
 1  3  5 
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Összes óra 4,5+0,5  10+2  9+0,5  14+1,5   8  15+2,5 

Összes óra 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

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



 

 

 

 

V. Szintvizsga: kötelező 

VI. Pályatükör 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

A B C 

FEOR  száma FEOR megnevezése 
A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

7535 

 

Festő és mázoló 

 

Csőradiátor mázoló 

Építőipari festő 

Épületfestő, mázoló 

Faszerkezet mázoló 

Szobafestő 

Tapétázó (falkárpitozó) 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása 

Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése – előkeze-

lése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése. 

Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a biztonsági előírá-

sai szerint végzi. Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a tech-

nológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

– felületvizsgálatot, feltárást végezni, kül- és beltérben 

– a meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálni, kül- és beltérben, az eredményeket 

írásos feljegyzésben dokumentálni 

– szakmai javaslatot adni a felújítandó felület minősítéséről 

– anyagmennyiséget számolni tervrajzról, és helyszínen 

– vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezelni 

– felvonulni a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel 

– nem festendő felületeket megóvni (takarást, maszkolást végezni) 

– az alapvakolat felületét kijavítani kül- és beltérben 

– sarok-, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek kialakítását javítani (élvédő) 

– különböző glettanyaggal simítani a felületet kül- és beltérben 

– építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítani 

– alapfelületet erősítősávval erősíteni 

– elvégezni a tapétázás előkészítő munkálatait 

– makulatúrázni 

– ragasztót keverni, előkészíteni, próbaragasztás végezni 

– tapétát méretre vágni 

– tapétát ragasztani 

– lesimítani a tapétát 

– kézi, gépi csiszolással finomítani a felületet 

– választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végezni 

– színezés esetén beállítani a szükség színárnyalatot, konzisztenciát, próbafestést végezni 

– közbenső réteget felhordani 

– szükség szerint finomjavítást végezni 

– fedőréteget felhordani különféle anyagokkal, mázolni; kül – és belterületen egyaránt 

– mészfestést készíteni új vagy régi felületre kül- és beltérben, fehér, és színes kivitelbe 

– homlokzat színezését megtervezni, elkészíteni különböző vékonyvakolattal, szilikát festékkel 



 

 

 

– fröcskölést, durva színfröcskölést készíteni 

– határoló, díszítő vonalozást, sablonálást készíteni 

– mintanyomó hengerezést készíteni 

– egyszerű díszítőelemeket felhelyezni  kül- és beltérben 

– egyszerű faerezet utánzatot festeni 

– betartani a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat 

– elvégezni a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület takarítása, 

anyagtárolás, hulladékkezelés) 

– munkaterületet átadni 

Kapcsolódó szakképesítések 

A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító szá-

ma 

megnevezése a kapcsolódás módja 

21 582 01 Szobafestő részszakképesítés 

35 582 06 Rekonstrukciós és műemléki festő, má-

zoló 

szakképesítés-ráépülés 

VII. Vizsgáztatási követelmények 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak 

szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenér-

tékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Gyakorlati vizsgatevékenység: 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Adott technológiával falfelület festése, díszítése tapétázása. 

A vizsgafeladat ismertetése: Előre előkészített felületen a bevonatrendszer fedő rétegének fel-

hordása, díszítése, tapétázása (festhető tapéta alkalmazása). 

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

B) A vizsgafeladat megnevezése: – Mázolás készítése. 

A vizsgafeladat ismertetése: – Előre elkészített felületen a bevonatrendszer utolsó rétegének 

felhordása. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat aránya: 30% 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: – 

A vizsgafeladat ismertetése: – 

A vizsgafeladat időtartama: – 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 



 

 

 

 

Szóbeli vizsgatevékenység: 

A vizsgafeladat megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó szakmai ismeretek 

A vizsgafeladat ismertetése: Időterv és szakmai számítás készítése tervrajz alapján, technológi-

ai sorrend, színelmélet, szakszerű anyag, és szerszámhasználat, és munkavédelem. 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (felkészülési idő:40 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgate-

vékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán hasz-

nálható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A gyakorlati vizsgán az előkészítésben, a felületképzésben, a díszítésben bármilyen segéd-

eszköz megengedett. A vizsgázó a gyakorlati vizsgára hozza magával a szükséges eszközöket, 

szerszámokat. 

A gyakorlati vizsgát megelőzően a felületeket a vizsgázó előkészíti, előkezeli! Az előkészí-

tés, előkezelés nem a vizsgaidő része, a vizsgahelyszín függvényében az előkészítés időtarta-

mát a vizsgabizottság határozza meg, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 521 03 OKJ számú 

GÉPI FORGÁCSOLÓ 

szakképesítés 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELYI TANTERV 

 



 

 

 

a 

34 521 03 

GÉPI FORGÁCSOLÓ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 
a 2017-től nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 
A helyi tanterv a  

30/2016.(VIII.31.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv és a  

nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelmé-

nyeiről szóló 27/2012.(VIII.27.)NGM rendelet módosításáról szóló 

25/2014.(VIII.26.) NGM rendeletben kiadott SZVK alapján készült. 

 

 

 

 

 

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.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– a 34521 03 Gépi forgácsoló szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tar-

talmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet   

alapján készült.       

     

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 521 03 

 

A szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 



 

 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 

óra. 

 

 

 

 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

Szakmai előképzettség:- 

Előírt gyakorlat:- 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek  

Pályaalkalmassági követelmények:- 

 

 

 

 

 

IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét  713 óra/év 25,5 óra/hét 790 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2582 óra 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai követel-

mény-modulok 
Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

11500-12 Munka-

helyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egés-

zség és biztonság 
0,5  

 

  

 

  

11499-12 Foglal-

koztatás II.  
Foglalkoztatás II.     0,5  

11497-12 Foglal-

koztatás I. 
Foglalkoztatás I.     2  

10163-12 Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezet-védelem 

Munkavédelem 1      

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
 1     

10162-12 Gépészeti 

alapozó feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
2+1      

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorla-

ta 

 4+1,5     



 

 

 

10173-12 Anyag-

vizsgálatok és geo-

metriai mérések 

Szakmai anyagis-

meret és anyag-

vizsgálat 

1  2    

Anyagvizsgálat és 

gépészeti mérések 

gyakorlata 

 5     

10174-12 Esztergá-

lyos feladatok 

Esztergálás   2+0,5  3  

Esztergálás gya-

korlata 
   7+1,5  4+1,5 

10176-12 Marós 

feladatok 

Marás   3    

Marás gyakorlata    5  5+1 

10175-12 Köszörűs 

feladatok 

Köszörülés   2  2,5  

Köszörülés gyakor-

lata 
   2  6 

Összes óra  4,5+1 10+1,5   9+0,5  14+1,5  8  15+2,5 

Összes óra 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 

tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

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

 



 

 

 

 

 

V. SZINTVIZSGA: kötelező 

 

VI. PÁLYATÜKÖR 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok): 

 

A B C 

FEOR szá-

ma 

FEOR megnevezése A szakképesítéssel be-

tölthető munkakör(ök) 

 

 

 

7323 

 

 

 

 

Forgácsoló 

Forgácsoló 

Esztergályos 

Fúrós 

Gyalus, vésős 

Marós 

NC, CNC gépkezelő 

Szikraforgácsoló 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle (tengely, 

tárcsa, szekrényes és egyéb) geometriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek 

alkatrészeinek részegységeinek forgácsoló gépeken történő elkészítése (gyártása) adott műszaki 

rajz, műhelyrajz alapján. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

– geometriai méréseket, vizsgálatokat végezni 

– tanulmányozni és értelmezni a gépészeti anyagokra vonatkozó információkat: műszaki 

rajz, műhelyrajzok, szabványok, műszaki táblázatok, tűrés- és illesztés táblázatok 

– a forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszerelni, beállítani a munkadarab befogó-, meg-

fogó-, menesztő- és rögzítő eszközöket 

– kiválasztani és rögzíteni a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat és a forgácsolási pa-

ramétereket 

– alkatrészeket gyártani, alakítani, javítani 

– gyalulási, vésési munkákat végezni 

– fúrási munkákat végezni 

– alkatrészeket esztergálni 

– alkatrészeket marni 

– alkatrészeket köszörülni, finomfelületi megmunkálásokat végezni 

– egyszerű geometriájú alkatrészeket készíteni CNC vezérlésű megmunkáló gépeken 

– szerszámélezést végezni 

– betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat 

– minőségbiztosítási dokumentálást végezni 

– vállalkozási adminisztrációt végezni 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó szakképesítések: 



 

 

 

 

A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-

ráépülés 

azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

35 521 01 CNC gépkezelő szakképesítés-ráépülés 

35 861 02 
Mechanikus vagyonvé-

delmi szerelő 

szakképesítés-ráépülés 

 
 

 

 

 

 

 

 

VII. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak 

szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenér-

tékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Összetett geometriájú alkatrész megmunkálása hagyományos 

gépi forgácsolási eljárásokkal 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Előgyártmány anyagvizsgálata, megmunkálási sorrend lépéseinek 

meghatározása az alkatrész műszaki rajza alapján, műveletterv készítés, esztergálási, marási és 

köszörülési műveletek előkészítése, elvégzése hagyományos gépeken, kötések kivitelezése, 

műveletközi méretellenőrzések, dokumentálás, a feladathoz kapcsolódó elsősegélynyújtás, új-

raélesztés. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 55% 

 

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Forgácsolási ismeretek és CNC alapismeretek 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A gépi forgácsolás technológiái, szerszámai, gépei, eszközei, for-

gácsolható anyagok, forgácsolási paraméterek számítása, műszaki rajz értelmezése, alkatrész-

rajz alapján felfogási terv készítése, adott geometriához egyszerű CNC program készítése. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 



 

 

 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: A gépi forgácsolás technológiái és anyagismerete 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre ki-

adott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4.. 

Szakmai követelmények fejezetben megadott 10174-12 Esztergályos feladatok, 10176-12 Ma-

rós feladatok, 10175-12 Köszörűs feladatok követelményrészekhez tartozó témaköröket tartal-

mazzák. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 

 

 

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsga-

tevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán 

használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 

http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpont-

jában. 

 

 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KÓS KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 521 10 OKJ számú 

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ 

szakképesítés 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELYI TANTERV 

 



 

 

 

a 

34 521 10 

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 
a 2017-től nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 
A helyi tanterv a  

30/2016.(VIII.31.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv és a  

nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelmé-

nyeiről szóló 27/2012.(VIII.27.)NGM rendelet módosításáról szóló 

29/2016.(VIII.26.) NGM rendeletben kiadott SZVK alapján készült. 

 

 

 

 

 

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.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és 

– az 34 521 10 Szerszámkészítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tar-

talmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet   

alapján készült.       

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 521 10   

 

A szakképesítés megnevezése: Szerszámkészítő 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év 

 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 



 

 

 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra; a 10. évfolyamot követően 140 

óra. 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 

Szakmai előképzettség: - 

Előírt gyakorlat: - 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: - 

 

 

IV. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

évfolyam 

heti óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv 

nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

9. évfolyam 14,5 óra/hét 522 óra/év 17 óra/hét 612 óra/év 

Ögy  140  140 

10. évfolyam 23 óra/hét 828 óra/év 25 óra/hét 900 óra/év 

Ögy  140  140 

11. évfolyam 23 óra/hét 713 óra/év 25,5 óra/hét 790 óra/év 

Összesen: 2343 óra  2582 óra 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 Szakmai követel-

mény-modulok 
Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti óra-

szám 

11500-12 Munkahe-

lyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egés-

zség és biztonság 
0,5  

140 

  

140 

  

11499-12 Foglal-

koztatás II.  
Foglalkoztatás II.     0,5  

11497-12 Foglal-

koztatás I. 
Foglalkoztatás I.     2  

10163-12 

Gépészeti munka-

biztonság és kör-

nyezet-védelem 

Munkavédelem 1      

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
 1     

10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
2+1      

Gépészeti alapozó 

feladatok gyakorla-

ta 

 4+1,5     

10173-12 

Anyagvizsgálatok 

és geometriai méré-

sek 

Szakmai anyagis-

meret és anyag-

vizsgálat 

  3    

Anyagvizsgálat és 

gépészeti mérések 

gyakorlata 

   3   



 

 

 

10192-12 

Szerszám- és készü-

lékgyártás 

Szerszám és készü-

lékgyártás 
1  4+0,5  3,5  

Szerszám és készü-

lékgyártás gyakor-

lata 

 5  11+1,5  7+2,5 

10193-12 

Szerszámok és 

készülékek üzemel-

tetése, karbantartása 

 

Üzemeltetés és 

karbantartás 

 

  2  2  

 

Üzemeltetés és 

karbantartás gya-

korlata 

 

     8 

Összes óra 4,5+1  10+1,5   9+0,5 14+1,5   8 15+2,5 

Összes óra 14,5+2,5 140 23+2 140 23+2,5 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott 

tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi. 

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

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

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

V. SZINTVIZSGA: kötelező 

 

VI. PÁLYATÜKÖR 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 

A B C 

FEOR 

száma 

FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető mun-

kakör(ök) 

7322 Szerszámkészítő 

Cipőipariszerszám-készítő 

Fémipari eszközgyártó 

Gyémántszerszám- készítő 

Idomszerész 

Mezőgazdasági szerszámkészítő 

Optikai szerszámkészítő 

Szabászkés-készítő 

Szerszámmegmunkáló 

Vésnökszerszám-készítő 

Zárszerszám-készítő 

 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Szerszám- és készülékelemeket gyárt le, azokat összeszereli, majd a kész szerszámokat és 

készülékeket beüzemeli, karbantartja, javítja 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- műszaki rajzokat értelmezni, vázlatrajzokat készíteni 

- méréseket, vizsgálatokat végezni, ellenőrizni, dokumentálni 

- alakító és megmunkáló szerszámok, készülékek alkatrészeit, elemeit előállítani 

- szerszám- és készülékelemeket hőkezelni 

- hagyományos és korszerű technológiákat alkalmazni, azok gépi berendezéseit mű-

ködtetni 

- kész elemekből szerszámokat, készülékeket készíteni, összeszerelni 

- a szerszámokat, készülékeket felszerelni a működtető gépekre, azokat beállítani, be-

üzemelni 

- próbagyártást végezni 

- elvégezni a szerszámok, készülékek karbantartását, szükség szerinti javítását 

- munkája során betartani a munka-, baleset-, tűz-, és környezetvédelmi előírásokat 

- elvégezni a munkaterületével kapcsolatos adminisztrációt 

 

 

Kapcsolódó szakképesítések 

 

A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

- - - 

 

 



 

 

 

 

 

VII. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban fog-

laltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint 

– egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Kézi és gépi forgácsolás útján alkatrész készítése, CNC prog-

ram írása és az írt program alapján a munkadarab legyártása, szerszám/ készülék próbája, 

hibák okainak feltárása 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Kapott rajz- és műveletterv alapján szerszámalkatrész készíté-

se kézi és gépi forgácsolással, kapott rajz alapján az adott alkatrész legyártásához szüksé-

ges CNC program megírása és az alkatrész elkészítése, a képzőhely által biztosított szer-

szám/ készülék bevizsgálása, minősítése 

 

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70% 

 

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szerszámkészítő feladatok 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizs-

gakérdései a Szerszám- és készülékgyártás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó témaköröket tartalmazzák 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15% 

 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Szerszámkészítő feladatok 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga-

kérdései a Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem megnevezésű és a Szerszámok és 

készülékek üzemeltetése, karbantartása megnevezésű szakmai követelménymodulokhoz tarto-

zó témaköröket tartalmazzák. 

 



 

 

 

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 20 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15% 

 

 

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizs-

gatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán 

használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 

http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menü-

pontjában. 

 

 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

 

 

 



 

 

 

 IX. BESZÁMÍTHATÓSÁG AZ ISKOLA KÉPZÉSI RENDSZERÉBE 

Az OKJ-s képzésben mentességet kaphatnak a tanulók egyes tárgyak (modulok) tanulása, 

illetve vizsgája alól az alábbi rend szerint: 

1. Vizsga alóli mentesség 

Az egyes OKJ-s szakmáknak megfelelően a vizsgát felügyelő főhatóság előírásainak figye-

lembevételével. 

2. Órák látogatása alóli mentesség 

Abból a tárgyból kapható, amelyet a tanuló más képzési formában tágabb tartalommal és ma-

gasabb óraszámban tanult, és ezt OKJ-s bizonyítvánnyal igazolja, és az adott OKJ-s képzés 

jogszabályi előírásai ezt nem tiltják. 

Adott tantárgy óráinak látogatása alól a szaktanár javaslatára az igazgató adhat felmentést. 



 

 

 

C) ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 

 

A legfontosabb célkitűzések 

 a fiatalok egészségmegtartási ismereteinek elmélyítése 

 az iskola egészségbaráttá tétele 

 az egészségfejlesztés váljék az iskola mindennapos gyakorlatává 

 a pedagógusok szemléletformálása, módszerek, ismeretek kibővítése 

 az egészségesebb életmód iránti igény kialakítása 

 a magas kockázatú csoportok körében végzett megelőző tevékenység 

Az egészségfejlesztő tevékenység magába foglalja 

 az emberi szervezet működésével és a betegségek megelőzésével kapcsolatos ismere-

tek bővítését 

 az életvezetéssel kapcsolatos ismeretek bővítését és az életvezetéssel kapcsolatos tudás 

fejlesztését 

 az egészségügyi szolgáltatások igénybevételével összefüggő kompetenciák fejlesztését 

Az iskola feladata, hogy minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi, lelki 

és szociális fejlődését. 

A megvalósításban az iskolaorvos, védőnő, a testnevelők, az ifjúságvédelemmel foglalkozó 

szakember, az osztályfőnök, az egészségneveléssel foglalkozó tanár összehangolt, egymást 

segítő és kiegészítő munkájára van szükség. 

Az iskola valamennyi tevékenységi körébe be kell épülni az egészséges életmód szempontjá-

ból lényeges területeknek. 

Ezek közé tartoznak az alábbiak: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

 a tanulási technikák, a tanulási környezet kialakítása 

 az idővel való gazdálkodás fontossága 

 a személyes válsághelyzetek felismerése és megoldási stratégiák ismerete 

 a betegség megelőzését (prevenció) és a gyógyulást segítő magatartás 

 a személyi higiénia, testi-lelki egészség 

 a környezeti ártalmak 

 az egészséges táplálkozás, élelmiszerbiztonság 

 a testedzés, a mozgás, a helyes testtartás 

 a szenvedélybetegségek okai és elkerülési lehetőségek 

 a szexuális felvilágosítás, a családtervezés alapjai 

 AIDS-prevenció 

A nemzeti köznevelésről szóló törvényben foglalt kivételekkel az iskola a mindennapos test-

nevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt órából legfeljebb heti két óra 

a Nat Testnevelés és sport műveltségterületében jelzett sporttevékenységekre (úszás, néptánc, 



 

 

 

közösségi és más sportjátékok, szabadtéri sportok, természetjárás, kirándulás), vagy – az isko-

la lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően – különféle más sporttevékenységekre 

fordítható (hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok, csapat-

játékok). A heti két óra kiváltható továbbá sportolással iskolai sportkörben, ennek hiányában 

– a tanuló kérelme alapján –sportszervezet, sportegyesület keretei között végzett igazolt sport-

tevékenységgel. 

Az iskola szerepe és lehetőségei 

Az egészség megvédésére, edzésére, visszaszerzésére vonatkozó, közérthető, de tudományos 

ismeretek átadása, az egészségvédő lehetőségek sokoldalú bemutatása. 

 Tanítsuk meg, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ezek megóvására ajánl-

juk magatartási alternatívákat az egészségvédő magatartás kialakítása érdekében. 

 Ösztönözzük a tanulókat az egészségvédő magatartás megtartására, támogató tanács-

adással, példaadással. 

 Az iskola segítse mind az egészségeseket, mind a betegeket az egészségvédő öntevé-

kenység kialakításában, a döntési alternatívák kidolgozásában, és a helyes döntések 

megvalósításában (szexuális kultúra, harmonikus életvitel). 

 Az iskolai egészségvédő szolgálata (iskolaorvos, védőnő) rendszeres szűréssel és 

szakmai tanácsokkal lássa el a diákokat. 

 Az iskolai környezet, mint élettér is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fej-

lődést. 

 Váljék tudatossá a tanulókban, hogy az egészséges egyén dinamikus egyensúlyban él a 

környezetével. 

Az egészségfejlesztés hagyományos színtere a tanítási óra: az osztályfőnöki és a testnevelés-

órák számos témájához szervesen kapcsolódik az egészségvédelem. 

Az egészségnevelés eszközei és színterei 

 tanórák (a tanulók aktivitását növelő, új pedagógiai módszerek megismerése és alkal-

mazása) 

 osztályfőnöki órák (kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjaihoz) 

 osztálykirándulások, táborok 

 egészségügyi előadások, egészségfejlesztés szemléletének terjesztése (szülők, tanulók, 

pedagógusok) 

 média, iskolaújság, faliújság (aktuális téma önálló feldolgozása, tablókészítés, gyűj-

tőmunkák faliújságon történő megjelenítése) 

 mindennapi/tömbösített testedzés programja (tanórák utáni tömegsport foglalkozások: 

labdajátékok, konditerem-használat) 

 iskolai sportversenyek (Kós-kupa) 

A fizikai aktivitás segít a felesleges energiák levezetésében. Megelőzheti rossz szokások ki-

alakulását, egészségkárosító anyagok használatát. A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy a 

testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű tapasztalatszerzésben, az emberi kap-

csolatokban, az együttműködés és a tolerancia fejlesztésében. 

A felmérések szerint az egészség megőrzésében az életmódnak elsődleges szerepe van. Ezt 

követik az öröklött tulajdonságok, gének, majd a környezeti hatások és végezetül az egés-

zségügyi rendszer. A mindennapos testnevelésnek és mozgásnak prioritást kell adni az iskola 

órakeretében, mert a fizikai aktivitás az egyik legfontosabb eleme az egészséges életmódra 



 

 

 

nevelésnek! Az élethosszig tartó tanulás mellett ma már az élethosszig történő sportolást, fizi-

kai aktivitást is elengedhetetlennek tartják (Life learning, life sporting!). 



 

 

 

D) ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 

Az alkotmány (18.§ A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egés-

zséges környezethez, 70.§ A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető leg-

magasabb szintű testi és lelki egészséghez). Az Alkotmányban megfogalmazott alapelvek 

megvalósulását az alábbi jogszabályok és intézkedések garantálják: 

A Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. Törvény) 54. § 1. cikkelye szerint „minden ál-

lampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére”. 

Az ismeretek terjesztése és fejlesztése állami, illetve önkormányzati feladat. 

Nemzeti Fejlesztési Tervben a fenntarthatóságnak való megfelelés átfogó célként szerepel. A 

Nemzeti Alaptantervről kiadott 243/2003. sz. kormányrendelet kiemelt fejlesztési feladatként 

definiálja a környezeti nevelést. 

 „A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásá-

nak, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a 

környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmara-

dását és a társadalmak fenntartható fejlődését. A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata felté-

telezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny 

állampolgárok nevelődnek, akik kreatív problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, 

eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős 

elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben”. (NAT 243/2003) 

Alapelv 

Napjainkban a világ figyelme a fennmaradás és a fenntartható fejlődés megteremtése felé irá-

nyul. Ez tapasztalható szociális, ökológiai, politikai területen is. A fenntarthatóság ideológiai 

és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdeni. A diákoknak a szakmai képzésen kívül 

olyan oktatást kell biztosítani, ahol hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettuda-

tos életmód. Ehhez szükséges, hogy iskolánk tanári kara hasonló meggyőződéssel saját tan-

tárgyának tartalmai sajátossága és saját személyiségjegyei segítségével közvetítse a környeze-

ti nevelés céljait. Szemléletet csak úgy lehet alakítani, ha minden tantárgyban és minden isko-

lán kívüli programon diákjaink nem elszigetelt ismereteket szereznek, hanem egységes egész-

ként látják a természetet s benne az embert. 

A környezeti nevelés célja 

 Feltárni az egyetemes természetnek, mint létező értéknek a tiszteletét és megőrzését, 

beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is annak környezetével, kul-

túrájával. 

 Környezettudatossá nevelni a diákokat. 

 A környezet (természetes és mesterséges) értékei iránt tanúsítanak lokálisan cselekvő, 

óvó magatartást és akarják megőrizni azokat. 

 Segíteni a bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzését. 

 Megismerni a természet és társadalom törvényeit, tiszteletben tartani azokat minden-

napi életvitelünk során. Cselekvéseikben a természettel harmonizáló tevékenységek 

domináljanak. 



 

 

 

 Kialakítani a környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímé-

lő magatartást egyéni és közösségi szinten, és ez váljék az egyének életvitelét megha-

tározó erkölcsi alapelvvé. 

 Érzékennyé tenni a diákokat a közvetlen környezetük állapota iránt. 

 Tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését. 

 Képessé tenni a tanulókat arra, hogy – személyes tapasztalataik alapján – együtt tudja-

nak működni a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

Az iskola rövidtávú céljai 

 A környezeti nevelés az oktatás és nevelés valamennyi területén jelenjen meg! 

 Erősítsük a tantárgyközi kapcsolatokat, hogy a tanulók egységben lássák az egy témá-

hoz tartozó ismereteket! 

 A pedagógusok, a felnőtt dolgozók és a szülők személyes példájukkal legyenek a kör-

nyezettudatos életvitel hiteles terjesztői! 

 Legyen tisztább az iskola! (mellékhelyiségek, szelektív gyűjtés, stb.) 

 Takarékoskodjunk a vízzel, villannyal, gázzal (fűtés). 

 A tanulók ismerjék meg szűkebb környezetüket, lássák az értékeket, problémákat, 

ápolják a hagyományokat! 

 Legyenek a tanulók környezetük, szülőföldjük védelmezői! 

 Fejlesszük a tanulók problémamegoldó gondolkodásmódját, az önálló ismeretszerzés 

képességét, megalapozva az élethosszig tartó tanulást! 

A szakképzés adta lehetőségek 

A korábban tanult általános ismeretekre építve a szakma speciális kérdésköreit megismertetve 

kell a környezetvédelemmel kapcsolatos gondolkodást és viselkedést kialakítani. 

Környezeti nevelési feladatok 

 Az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és 

erkölcsi megalapozása. 

 Az ökológiai gondolkodás kialakítása. 

 Holisztikus és globális szemléletmód kialakítása. 

 Fenntarthatóságra nevelés. 

 Együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód. 

 Az állampolgári – és egyéb közösségi – felelősség felébresztése. 

 Az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése. 

 Problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség, kreativitás. 

 Az egészség és a környezet összefüggései. 

 Kerüljék el az emberi szervezet egészségét veszélyeztető anyagokat (alkohol, nikotin, 

drog, gyógyszerek stb.). 

 Figyeljenek az emberi kapcsolatok tisztaságára (mentálhigiéné). 



 

 

 

Környezeti nevelés eszközei, tanulásszervezési és tartalmi keretei 

 Hagyományos tanórai foglalkozások: tanórák, osztályfőnöki órák. 

 Nem hagyományos szervezésű tanóra: kiállítás, előadások, viták, témanapok, látogatá-

sok, órák különböző helyszíneken. 

 Tanórán kívüli foglalkozások: osztálykirándulások, iskolai programok, könyvek, fil-

mek, képek, internet, beszélgetés, meggyőzés, kézműves szakkör, virágos iskola (tan-

termek díszítése), szelektív hulladékgyűjtés. 

A fentiek segítségével az ismeretek összekapcsolásával mód nyílik sokoldalú megközelítésére 

egy adott tartalomnak. 

A környezeti nevelés módszerei: játékok, modellezés, riportmódszer, projektmódszer, terep-

gyakorlati módszer, aktív kreatív munka, közösségépítés, művészeti kifejezés. 

Összefoglalva az iskola környezeti nevelési szemlélete a következő: 

Növelni kell a környezeti tudatosságot és annak felismerését, hogy a gazdasági, a társadalmi, 

a politikai és az ökológiai jelenségek kölcsönös függőségben és kölcsönhatásban vannak mind 

a városi, mind a falusi környezetben. Biztosítani kell mindenki számára annak lehetőségét, 

hogy a környezet védelméhez és megőrzéséhez szükséges tudást, ismereteket, értékeket, atti-

tűdöket és készségeket megszerezze. Meg kell teremteni az egyének, csoportok és az egész 

társadalom környezettel kapcsolatos, új típusú magatartási és életviteli mintáit. 

A környezeti nevelési kutatások eredményeinek elemzése azt mutatja, hogy a környezeti is-

meretek önmagukban nem elegendőek! Környezettudatos életvitelt azok a személyek tanúsí-

tanak, akik azon túl, hogy ismerik a fontosabb környezeti fogalmakat, az aktuális környezet-

védelmi gondokat és tennivalókat, az adott kérdés megoldásához hozzájárulnak. 

Hisznek tevékenységük jelentőségében, elkötelezettek és gyakorlatuk van az önálló cselek-

vésben. 



 

 

 

E) FOGYASZTÓVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS PROGRAM 

Korunk elvárásainak megfelelően az iskola alapvető feladata, hogy felkészítse tanulóit a min-

dennapi élet buktatóinak elkerülésére. A fogyasztóvédelem egyik fontos feladata, hogy a ve-

vő, mint potenciális fogyasztó ismerje azokat a jogokat, ill. az eladóra vonatkozó kötelessége-

ket, melyek lehetővé teszik a korrekt kapcsolattartást a két fél között. 

Sajnálatos, de nem elhanyagolható tény, hogy vevők gyakran élnek panasszal az eladók, vagy 

szolgáltatók munkájával kapcsolatban. Ez a panasz lehet minőségi kifogás (esetleg mennyisé-

gi), valamint a szolgáltatás nem megfelelő kivitelezéséből fakadó. Fel kell készülni arra, hogy 

a kifogásnak hangot kell adni, ez lehet szóban, írásban, de mindig a megfelelő fórum igény-

bevételével. Első körben helyszíni észrevételezés, második körben a fenntartó (tulajdonos) 

igénybevételével, s végezetül fogyasztóvédelmi hatóság megkeresésével. 

Az ilyen típusú ismeretszerzésnek iskolai környezetben elsősorban az osztályfőnöki óra, vagy 

foglalkozás a legmegfelelőbb területe, de indokolt esetben a szakmai képzésben is meg lehet 

említeni a vonatkozó speciális eseteket. 



 

 

 

F) AZ ISKOLA DROGSTRATÉGIAI PROGRAMJA 

Helyzetkép 

A statisztikai adatok szerint a fiatalok drogfogyasztása az utóbbi években jelentős mértékben 

nőtt, s az előrejelzések szerint a jövőben további emelkedés várható. Annak ellenére, hogy az 

iskolánkba járó tanulók többsége nem a hátrányos szociokulturális családokból kerül ki, az 

említett társadalmi jelenség miatt szükség van az iskolai drogprevencióra. 

Tudjuk, hogy a drogprevenciós munka területén legfontosabb a tanulók megfelelő attitűdjé-

nek kialakítása. Befolyással kell lennünk a drogfogyasztás okainak mindegyikére: a drogok 

sajátosságából, a használó jelleméből, a családi háttérből, s a tágabb társadalmi, környezeti 

hatásokból fakadó okokra. 

A helyi stratégia 

Célunk, hogy a prevenció az iskola teljes pedagógiai munkáját áthassa, s hogy a drogve-

szélynek kitett fiatalokat olyan ismeretekkel, pszichésen megalapozott belső értékké vált 

normakultúrával ruházzuk fel, amelyek segítségével elhárítják a személyiséget veszélyeztető 

jelenségeket. 

Alapelveink 

A konstruktív életivel értékeinek közvetítése, a testi-lelki egészség fogalmának holisztikus 

megközelítése, a személyesség, az interaktivitás. 

Feladataink 

Felvilágosítás:  a tanulóknak, 

   a szülőknek, 

   a kollégáknak 

Megelőzés:  a tanulóknak 

Segítségnyújtás: a tanulóknak, a szülőknek 

Kapcsolattartás: a tanulókkal, 

   a szülőkkel, 

   a kollégákkal, 

   és egyéb segítőkkel 

A prevenciós módszerek szervezeti lehetőségei 

A drogmegelőző munka minden pedagógus feladata és kötelessége: közreműködik a tanuló 

prevenciós veszélyeztető körülmények megelőzésében, a feltárásban, a megszüntetésben. A 

prevenciós hatás, középpontjában a tanuló áll, őt segítik a szülők, a pedagógusok és a preven-

ciós terápiában feladatot vállaló szakemberek. 

A résztvevők köre: 

 tanulók: 

- szaktanári órákon, 

- osztályfőnöki órákon, 

- tanórán kívül 



 

 

 

pedagógusok: 

- nevelői értekezleten, 

- továbbképzéseken, 

- esetmegbeszéléseken, 

- személyes beszélgetéseken 

szülők: 

- ismeretterjesztő előadásokon, 

- fogadó órákon 

A nevelőtestület szerepe 

Az iskola vezetése támogatja a tanárok drogprevenciós és mentálhigiénés jellegű továbbkép-

zését. A tanárok saját szaktárgyuk keretében élnek tárgyuk tartalmi és módszertani lehetősé-

geivel, valamint az iskola pedagógiai programjába beépített tartalmakat feldolgozzák a tanítá-

si órákon. 

A drogmegelőzés tartalmi elemei 

 Stresszmegelőzés 

  Módszer: interaktív szituációs gyakorlatok, beszélgetések, konfliktushelyzetek 

   feldolgozása. 

 Kommunikációs fejlesztés 

  Beszélgetések, szituációs gyakorlatok, viták. 

 Személyiségfejlesztés 

  Önismereti tesztek, beszélgetések, példaképek. 

 Életvezetési ismeretek, a drogokkal kapcsolatos ismeretek 

  Felvilágosítás, interaktív foglalkozások, az elutasító meggyőződés kialakítása. 

 A kábítószer fogyasztás tényének kezelése 

  Titoktartási kötelezettséggel, külső segítség igénybevételével. 

Módszerek, eszközök a drogprevencióban 

 Helyzetfelmérés a diákok körében alkalmanként, kérdőíves módszerrel. Ezek értékelé-

se, feladat meghatározások. 

 Tananyag: osztályfőnöki, biológiai órák témái (pl.: önismeret, én és a környezetem, 

egészséges és biztonságos élet, veszélyeztető tényezők). 

 Külső drogprevenciós szakemberek foglalkozásai. 

 Személyiségfejlesztő, önismereti órák. 

 Tematikus előadás nevelési értekezlet keretében. 

 Alternatív szülői értekezletek. 

 Kiállítások szervezése. 

 Filmvetítések, ismeretterjesztő filmek. 

 A szabadidős tevékenységek drogprevenciós lehetőségei: színház, koncert, kirándulás, 

közösségi rendezvények. 

 A témával foglalkozó kiadványok figyelése, felvilágosító szórólapok iskolai terjeszté-

se. 



 

 

 

G) INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER 

I. INTEGRÁCIÓS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 

1. AZ ALKALMAZÁS FELTÉTELEI 

1.1 Helyzetelemzés 

Iskolánk profiljából adódóan alapítása óta törekszik az eltérő kulturális, szociális háttérrel 

rendelkező diákok esélyegyenlőségének biztosítására, a lemorzsolódás csökkentésére, vala-

mint a sikeres szakmai vizsga letételéhez szükséges tudásbázis megteremtésére. Az integráció 

megvalósításához változatlanul fontos a kapcsolattartás az általános iskolák és a középiskola 

között. A fentiek megvalósításához célorientált, gyerekközpontú gondolkodású, empatikus 

pedagógusaink a differenciált oktatás, kooperatív technikák, igény szerint a tanórán kívüli 

foglalkozás eszközeit egyaránt használják. 

Időszerűvé vált, hogy az eddigi ezirányú tevékenységünk és a szükséges új tennivalók rend-

szerezetten, külön egységként megjelenjenek pedagógiai programunkban, mint az intézmény 

integrációs pedagógiai rendszere. 

1.1.1 Települési környezet 

Iskolánk Érd Megyei Jogú Város szakképző iskolája. Az érdiek mellett a környező települé-

sekről is fogadunk tanulókat. (Leggyakrabban a következő 22 helységből érkeznek „bejáró” 

tanulóink: Adony, Baracska, Beloiannisz, Besnyő, Biatorbágy, Budaörs, Budapest, Diósd, 

Ercsi, Gyúró, Iváncsa, Kajászó, Martonvásár, Pusztaszabolcs, Pusztazámor, Ráckeresztúr, 

Sóskút, Százhalombatta, Tárnok, Tordas, Törökbálint, Vál.) 

A fenti települések zömében magas a hátrányos helyzetű családok száma, melynek oka egy-

részt a szülők alacsony iskolai végzettségéből, másrészt a munkalehetőségek csökkenéséből 

adódik 

Az alacsony iskolai végzettség, a jövedelem csökkenés együttes megléte adja a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók arányának alakulását. Érden a település fejlődéséből adódóan az 

integráció feltételei adva vannak. 

1.1.2 Intézményi környezet 

Az ÉSZC KÓS KÁROLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLája jelenleg 560 

nappalis tanulót nevel-oktat, velük 48 főállású pedagógus foglalkozik. Képzési szerkezetünk: 

szakgimnázium, szakközépiskola. 

A település egyetlen szakképző iskolájaként működünk Érden. 

Ezek a tények meghatározzák tevékenységünket: a hátrányos helyzetű tanulók integrálását, 

differenciált oktatását, felzárkóztatását, egyéni fejlesztését. Kiemelt helyen a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének megteremtése szerepel. 

Jelenleg tanulóink 6,6%-a (35 fő) halmozottan hátrányos helyzetű (rendszeres gyermekvé-

delmi támogatásban részesülők, a szülők legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános). 



 

 

 

Egyre nagyobb az ingyenes vagy támogatott étkeztetésre, tankönyvellátásra szorulók aránya: 

40% (197 fő). Diákjaink között jelenleg 21 tanuló sajátos nevelési igényről, 51 fő 

beilleszkedési-tanulási-magatartási nehézségről rendelkezik érvényes dokumentummal. Ez 

utóbbi felmérésében az ÉMJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai nyújtanak 

segítséget. A tanulók fejlesztését gyógypedagógus látja el. 

Nagyon sok gyerek otthon nem kap segítséget, de még bíztatást sem a tanuláshoz. A tudás 

leértékelődött. A szülők jelentős hányadát közömbösség és a motiváció hiánya jellemzi. A 

beiratkozás tényével sokan úgy vélik, minden kötelezettségüknek eleget tettek, a „kész termé-

ket” (sikeres vizsgát tett tanuló) várják az iskolától. Gyermekeik nevelésében adódó problé-

máknál minden felelősséget áthárítanak a képző intézményre. Nem a hátrányok megoldása, 

leküzdése a céljuk, hanem valahonnan kívülről várják a segítséget.  

Többek között ezért tartjuk feladatunknak a következőket:  

az iskolában olyan programokat kell biztosítanunk, amellyel a tanulók személyisége gazdago-

dik, ismereteik bővülnek, és a hátrányaik csökkennek, olyan információkat és mintákat közve-

títeni, amelyeknek segítségével a konfliktuskezelés, konfrontáció-megoldás a békés egymás 

mellett élés elvének gyakorlatát szolgálja.  

Diákjaink előrehaladását segítjük a tanórákon a kompetencia alapú oktatás bevezetésével. A 

2008/2009-es tanévtől ez fokozottan jelenik meg nemcsak a közismereti órákon, hanem a 

szakmai alapozó ismeretek átadásakor is. Ennek köszönhetően a FIT jelentésekben javult is-

kolánk tanulóinak eredménye javuló tendenciát mutat. 

A szülőkkel, gondviselőkkel való kapcsolattartás a fogadóórákon, szülői értekezleteken, és 

közös rendezvények során valósul meg. 

1.1.3 Személyi feltételek 

A feladatok megvalósításához – a várható tanulócsoportok és tanulólétszám alakulását is fi-

gyelembe véve – a személyi feltételek részben adottak.  

A tantestület létszáma : 48 fő + 3 fő óraadó 

Az egyenletes terhelés érdekében a magasabb pedagógus létszám mindenképpen indokolt.  

Az SNI tanulók fejlesztését gyógypedagógus látja el, az ÉMJV Egységes Pedagógiai Szak-

szolgálatának támogatása mellett. Nagyban nehezíti munkánkat, hogy pillanatnyilag nincs 

lehetőség iskolánkban, ifjúságvédelmi felelős, iskolapszichológus alkalmazására. 

A nevelők önképzése és továbbképzése folyamatos, tervszerű. A tantestület tagjai a projekt-

munka tervezése, kompetencia alapú oktatás, az inkluzív nevelés valamint a középiskolai in-

tegrációs program módszertani képzéseiben részesültek. 

A képesítési előírásoknak a tantestület tagjai megfelelnek. 

Feladatkörüket, hatáskörüket a hatályos tanügyi jogszabályok tartalmazzák. 

Alaptevékenység: 

Középiskolai nevelés-oktatás, melynek során az intézmény nappali oktatást végez.  

A sajátos nevelési igényű, ép intellektusú, a pszichés zavarai miatt a nevelési, tanulási folya-

matban tartósan és súlyosan akadályozott (dyslexia, diszgráfia, diszkalkulia, kóros aktivitás-

zavarral küzdő) tanulók integrált nevelése, oktatása az 9-14. évfolyamon. 



 

 

 

1.1.4 Tárgyi feltételeink 

Céljaink megvalósításához, feladataink teljesítéséhez 18 osztályterem, 5 számítógépterem, 4 

saját tanműhely, 1 tornaterem, és 1 kondicionáló terem, 1 könyvtár valamint 1 étkező főző-

konyha állnak rendelkezésünkre. 

 

A felszerelési tárgyak felújítása folyamatos. 

Az integráció szempontjai 

A jegyző előtt tett nyilatkozatok alapján felmérjük: 

  - a szülők iskolai végzettségét, 

  - hogy kiegészítő családi pótlékot kap-e a család gyermeke után, 

  - a nyilatkozattételhez személyes adatai kezeléséhez hozzájárul-e, 

  - igényt tart-e a képesség kibontakoztató, illetve integrációs  

   felkészítés rendszerében való részvételre. 

A felmérés összegzése után az iskola igazgatója mérlegeli a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 

alapján a programokba még bevehető (az egyik kritériumnak meg nem felelő) tanulók létszá-

mát és személyét (10 %). 

Az igazgató a tanulók osztályba sorolásakor – a speciális tanulási-, magatartási-, beilleszkedé-

si problémák figyelembevételével –a rendelet előírásainak megfelelően a felmérés adatait 

figyelembe veszi. Az intézmény profiljából adódóan azonban alapvetően a jelentkezéskor 

kiválasztott szakma a mérvadó. Ez az osztályalkotási szempont is elősegíti az integrációt. 

1.2. Célrendszer megfogalmazása (elvárható eredmények) 

- A tanulók elemi műveltségbeli és munkakultúrájának megalapozása. 

- Szociális hátrányok enyhítése, kulturális hiányosságok pótlása. 

- Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása, a lemorzsolódás csökkentése, 

kiküszöbölése, tehetséggondozás komplex személyiségfejlesztő programok segít-

ségével. 

- Személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés: a tanulók toleranciaképességének, a ki-

sebbség és többség, a másság elfogadása gyakorlatának kialakítása, közéletiségre 

nevelés. 

- Társadalmi beilleszkedés, integrálódás iránti motiváció erősítése, fenntartása. 

- Pozitív életmódmodell nyújtása, egészséges életmód kialakítása, a testi-lelki egés-

zség, mint érték elismertetése. 

- Pályaorientációs tevékenység. 

- Az iskola párbeszédet alakít ki a programban résztvevő szülőkkel, partnereivel. 

- Kompetencia-alapú értékelési rendszer kerül kidolgozásra és alkalmazásra. 

-  A multikulturális tartalmak beépülnek a nevelés-oktatás helyi programjaiba, 

rendszerébe. 

Ezek eredményeként: 

- hozzájárulunk tanulóink esélyegyenlőségének megteremtéséhez, 

- megteremtjük a versenyképes, innovatív munkaerőképzés alapjait, 

- nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma, 

- nő a sikeresen vizsgázó hátrányos helyzetű tanulók száma. 



 

 

 

2. AZ ISKOLÁBA VALÓ BEKERÜLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 

2.1. Az általános iskolából a középiskolába való átmenet segítése 

Cél: az általános iskola és középiskolánk közötti – az iskolába való bekerülés előkészítését 

célzó – szakmai együttműködés, az általános iskolában elkezdődő folyamatos és tervszerű 

fejlesztő munka iskolánkban való folytatása. 

 

A kapcsolattartás módja: 

Nyílt napok szervezése, iskola ismertető rendhagyó osztályfőnöki órákon és szülői értekezle-

teken való megjelenés, információ adás. 

Felelős : intézményvezető 

2.2. Heterogén osztályok kialakítása: 

A korábban taglalt –iskola típusból fakadó- jellegzetességek alapján heterogén osztályok ki-

alakításának van csak realitása intézményünkben. A szakmára való jelentkezések után az 

igazgató dönt az adott osztályok kialakításáról, a technikai feltételek biztosításáról. 

Minden tanév kezdetén felülvizsgáljuk, korrigáljuk az integrációs programot és az osztályok 

összetételét.  

Felelős: intézményvezető 

3. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK – PARTNERSÉGI KAPCSOLATOK KIÉPÍTÉSE 

3.1 Együttműködés a szülői házzal 

- szülői értekezletek (az iskola szakmai pedagógiai programjának integrációs rend-

szerének ismertetése) 

- személyre szóló írásos tájékoztató, a szülő egyetértési nyilatkozata (indokolt 

esetben, szükséges alkalommal) 

- Nyílt tanítási napok szervezése 

- mentori rendszer 

- háromhavonkénti esetmegbeszélés 

Felelős: intézményvezető 

3.2 Együttműködés gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal 

 Rendszeres kapcsolattartás a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal. 

 Az iskola tájékoztatja az integrációs felkészítésben résztvevő tanulókról a 

szolgálatokat minden tanév elején. 

Felelős: intézményvezető 



 

 

 

3.3 Együttműködés szakmai és szakszolgálatokkal 

 Rendszeres kapcsolattartás az ÉMJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálatá-

val. 

 Az iskola tájékoztatja az integrációs felkészítésben résztvevő tanulókról a 

szolgálatot minden tanév elején. 

 Kéri a tanév elején a 9. osztályosok szűrését. 

Felelős: intézményvezető 

3.4 Együttműködés középfokú oktatási intézményekkel  

 Partnerintézmények közötti információcsere 

 Térségi középfokú intézményekkel 

Felelős: intézményvezető 

3.5 Együttműködés kisebbségi önkormányzattal 

 Az ÉMJV romaügyi referensével a jól működő kapcsolattartás megőrzése, a kétirányú 

információáramlás megtartása (pl. tájékoztatás és véleménykérés magántanulói státusz kérel-

mezésekor, roma tanuló ösztöndíj pályázásakor stb.) 

Felelős: intézményvezető 

3.6 Együttműködés civil szervezetekkel és a helyi vállalatokkal 

 Polgárőrség helyi szervezete 

 Katasztrófavédelem helyi szervezete 

 Vöröskereszt 

 Iparkamara 

Felelős: intézményvezető 



 

 

 

II. A TANÍTÁST, TANULÁST SEGÍTŐ ÉS ÉRTÉKELŐ ESZKÖZRENDSZER 

ELEMEI 

1. KULCSKOMPETENCIÁKAT FEJLESZTŐ PROGRAMOK ÉS 

PROGRAMELEMEK 

1.1 Az önálló tanulást segítő felkészítés 

Tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek 

 Kooperatív technikák, differenciált tanulásszervezi technikák és projektmódszer alkalma-

zása 9-13. évf.  

 A tanulók önmagához mért fejlődésének a figyelembevétele értékelésekor. 

 Hatékony tanuló megismerési technikák beépítése a napi munkába. 

A fentiek eredményeként az iskola képes a különböző háttérrel és különböző eltérő fejlettség-

gel rendelkező tanulók együttnevelésére, egyéni, differenciált fejlesztésére. 

Felelős: szaktanárok, szakoktatók, osztályfőnök 

1.2 Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 

Tantárgyi képességfejlesztő programok 

 Kompetencia-alapú oktatási programcsomag adaptálása 

(http://www.sulinovadatbank.hu), (intézményi feladatbank) 

 Differenciált óravezetés 

 Információs és kommunikációs technológia alkalmazása a tanórákon és tanórán kívüli 

foglalkozásokon, 

 Egyéni fejlesztési terv készítése a rehabilitációs szakértői bizottság véleménye, illetve 

bemeneti mérések alapján 

 Egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások 

 Részvétel az Útravaló ösztöndíjprogramban 

Felelősök: tanárok, szakoktatók 

 

 Kommunikációs képességeket fejlesztő programok 

 a közismereti és szakmai tantárgyakban hangsúlyos szerepet kap a szövegértés-

szövegalkotás modul 

 drámapedagógiai módszerek alkalmazása 

 témanapok rendezése 

Felelősök: munkaközösség-vezetők 



 

 

 

1.3 Szociális kompetenciák fejlesztése 

Közösségfejlesztő, közösségépítő programok 

Színterei:  

 osztályközösségek (séták, kirándulások, klubdélutánok, stb.), 

 iskolai rendezvényei (kulturális és sportrendezvények, rendhagyó órák, emlékezés 

napja, színházlátogatás, stb.), 

 iskolai kirándulások,  

 projektnapok – Kós-nap 

 sportcsoportok foglalkozásai, 

 a tanulók szereplési lehetőségei: 

 tanulmányi és művészeti versenyek, 

 az iskolai és települési ünnepi megemlékezések (tanévnyitó, október 23., 

szalagavató, emlékezés a névadóra, március 15., DÖK nap, ballagás, tanév-

záró) 

Felelősök: igazgató, munkaközösség-vezető, osztályfőnökök 

 

Mentálhigiénés programok 

 Szociális modul beépítése a tanórába és a tanórán kívüli foglalkozásokba. 

 Interaktív foglalkozások keretén belül személyiségfejlesztéssel foglalkozunk. 

 A „mindennapos testnevelés” keretében biztosítjuk a diákok rendszeres testmozgását.  

Felelős: Szaktanár, osztályfőnökök, védőnők 

2. AZ INTEGRÁCIÓT SEGÍTŐ TANÓRÁN KÍVÜLI PROGRAMOK, SZABADIDŐS 

TEVÉKENYSÉGEK 

2.1 Mentori rendszer működtetése 

A mentor az integrációs programban résztvevő tanuló elsőszámú segítője, aki közvetlenül 

tartja a kapcsolatot a tanulóval foglalkozó valamennyi szakemberrel, illetve a családdal (in-

tézményünkben ezt a feladatot az osztályfőnök látja el). 

A mentor önként vállalja ezt a koordinációs munkát: 

 a tanuló teljesítményét folyamatosan tanulmányozza, konzultál a szakemberekkel, ja-

vaslatot tesz a gyermek érdekében,  

 tanulás-módszertani segítséget nyújt szükség szerint,  

 szervezi a gyermek szabadidős elfoglaltságát, hétvégi programokat is javasol, 

 a tanuló bizalmas közléseit a gyermek érdekében hasznosítja (jogszerűség megőrzésé-

vel), 

 kutatja a gyermek támogatását szolgáló ösztöndíj lehetőségeket, 

 segíti a pályaválasztásban, a motiváltság erősítésében, 

 kezeli a tanuló személyi anyagát, a bizottságok szakvéleményeit, kiegészíti azokat 

rendszeres feljegyzéseivel, a gyermek véleményét tükröző felmérésekkel, 

 a háromhavonta kötelező értékeléssel párhuzamosan kikéri a tanuló véleményét saját 

teljesítményéről, iskolai közérzetéről, sikereiről, problémáiról, javaslatairól. 

Felelősök: mentorok (osztályfőnökök) 



 

 

 

2.2 Tanórán kívüli differenciált foglalkozások szervezése 

A tanulmányi eredmény alakulásának függvényében az adott tantárgyból differenciált fog-

lalkozásokat szervezünk a tanórán kívül. 

Célja:  

 a tantárgyak oktatása közben felmerült nehézségek leküzdése,  

 az egyéni felzárkóztatás. 

Felelősök: az adott szaktanárok 

2.3 Az integrációs program keretében működő szabadidős foglalkozások: 

 az iskola névadójához kapcsolódó Kós-nap” 

 színház-, múzeum- és kiállítás látogatás 

Felelősök: osztályfőnökök 

3. AZ INTEGRÁCIÓT ELŐSEGÍTŐ MÓDSZERTANI ELEMEK 

3.1 Egyéni haladási ütemét segítő differenciált tanulásszervezés  

 differenciáló óraszervezés (haladási naplóban jelöljük D betűvel) 

 egyéni fejlesztő foglalkozások (szakvélemény esetén) 

 tehetséggondozó foglalkozások 

 tanórán kívüli differenciált foglalkozások 

Felelősök: tanárok, szakoktatók 

3.2 Drámapedagógia 

 iskolai rendezvényeinken, az ünnepi műsorokban, a vers- és prózamondó versenyek 

alkalmával – az éves munkatervben rögzítetten – részt vesznek tanulóink, 

 városi, helyi kulturális programokon alkalomszerűen bemutatkoznak tehetséges diák-

jaink (tánc, ének, egyéb) 

Felelős: tanárok, szakoktatók 



 

 

 

4. MŰHELYMUNKA – A TANÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI 

4.1 Értékelő esetmegbeszélések 

3 havonta értékelő esetmegbeszélésre kerül sor  

Menete: 

 mentori beszámoló az integrációs programban résztvevők konkrét helyzetéről, prob-

lémáiról, 

 szakmai beszámolók, családgondozók összefoglalói (az érintett szakembereket, szülő-

ket meg kell hívni), 

 eredmények, hiányosságok, kívánságok, lehetőségek összegyűjtése, javaslatok a to-

vábblépésre (a tantestület tagjainak javaslatai, véleménye), 

 megoldási lehetőségek kidolgozása, pedagógiai módszerek kiválasztása (szükség sze-

rint egyéni fejlesztési tervként). 

Szempontok: 

 valóságos eredmények és hiányosságok feltárásra kerüljenek, 

 ok-okozati összefüggések felderítése, 

 fejlődési irány kijelölésre kerüljön, 

 további szakemberek bevonásának szükségességéről szülessen döntés. 

Felelős: érintett szaktanárok, szakoktatók, mentorok 

4.2 A tantestület tagjai közötti tapasztalatcsere megszervezése 

Az integrációhoz szükséges módszertani tapasztalatok átadására alakult rendszer.  

Célja: az egymás segítése, tapasztalatcsere 

Felelős: intézményvezető 

5. A HÁROMHAVONTA KÖTELEZŐ KOMPETENCIAALAPÚ ÉRTÉKELÉSI 

RENDSZER ESZKÖZEI 

Szöveges értékelés – árnyalt értékelés 

November, február és május hónapban az érintett tanulók szülei, gondviselői árnyalt szöveges 

értékelést kapnak gyermekük iskolai közösségi és tanulmányi munkájáról. 

Alapelvek: 

- terjedjen ki az iskolai élet egészére, 

- vegye figyelembe a tanuló személyiségét, 

- törekedjen az objektivitásra, komplexitásra, igazságosságra, 

- fejlesztő és ösztönző szándékú legyen. 

- ne legyen sablonos, személyre szóló legyen.  

Felelősök: mentorok 



 

 

 

6. MULTIKULTURÁLIS TARTALMAK 

6.1 Multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban 

Integráltan a tantárgyakban vagy beépült moduljaiban jelennek meg a tananyagok, (irodalom, 

nyelvtan, idegen nyelvek, ének, rajz, földrajz, történelem, stb.). 

A segédletek biztosítása, beszerzése folyamatos pl. az internetről. 

A tananyagon túl a szabadidős tevékenységekben is szerepet kapnak (kulturális foglalkozá-

sok, iskolai rendezvények, kiállítások, bemutatók, stb.) a multikulturális tartalmak. 

Felelős: intézményvezető 

7. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA 

7.1 Pályaorientáció 

Szaktárgyi és osztályfőnöki óra keretében meghatározottak a pályaorientációs feladatok: 

 szakmák, továbbtanulási lehetőségek tudatosítása 

 igény szerint pályaorientációs előadáson, bemutatón, tanácsadáson vesznek részt 

 nyílt tanítási napokon, bemutató foglalkozásokon tájékozódnak tanulóink 

Felelős: igazgató, helyettesek, gyakorlatioktatás-vezető 

III. ELVÁRHATÓ EREDMÉNYEK 

Az ellenőrzés szempontjai: 

 A hátrányos helyzetű tanulók aránya iskolánkban megfelel a jogszabályban előírtak-

nak 

 Készségek- és képességek fejlesztésére irányuló oktatás alakul ki. 

 Az integráció tartósan képes a különböző háttérrel és eltérő fejlettséggel rendelkező 

tanulók együttnevelésére, felzárkóztatására. 

 A multikulturális tartalmak integrálódnak a tanórák anyagába. 

 Az integrációs pedagógiai rendszer kiépülése párbeszédet alakít ki minden szülővel. 

 Tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer épül ki. 

Eredmények: 

 Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma. 

 Csökken az iskolánkban a tankötelezettségi kor határa előtt az iskolai rendszerből ki-

kerülők száma.  

 Nő a sikeres szakmai ill. érettségi vizsgát tevők aránya. 

 Nem romlanak a kompetenciamérések eredményei. 

 Javul tanulóink esélyegyenlősége. 

 Piacképes munkaerőképzést alapozunk meg. 



 

 

 

 Fejlesztjük tanulóink személyiségét. 

 Növeljük a motivációt. 

Felelősök: intézményvezető, szaktanárok, szakoktatók, osztályfőnökök 

IV. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS - EHHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK  

 Az intézményi önértékelés elkészítésére Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat aján-

lást bocsát ki. 

Az integrációs és képesség kibontakoztató program iskolánkban 2011. január 1-jétől hatályos.  

Az IPR programot a nevelőtestület a 2010. november 11-én tartott értekezletén elfogadta. 



 

 

 

H) A PEDAGÓGIAI  PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK 

I. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE 

1.  Az iskola 2016. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e  

pedagógiai program alapján. 

2.  A pedagógiai programban található helyi tanterv a 9. évfolyamon, majd ezt követően 

felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

3.  Ezen pedagógiai program érvényességi ideje négy tanévre - azaz 2016. szeptember 1.  

napjától 2020. augusztus 31. napjáig - szól. 

II. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA 

1.  A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelő-

testület folyamatosan vizsgálja. 

 A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok) 

minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai programban megfogalmazott álta-

lános célok és követelmények megvalósulását. 

2.  A  törvényi háttér megváltozása esetén a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai 

program teljes - minden fejezetre kiterjedő - felülvizsgálatát,  értékelését, és szükség 

esetén ezen pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai prog-

ramot kell kidolgoznia. 

III. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA 

1.  A pedagógiai program módosítására: 

 az iskola igazgatója 

 a nevelőtestület bármely tagja 

 a nevelők szakmai munkaközösségei 

 az iskola fenntartója 

tehet javaslatot 

2.  A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváha-

gyásával válik érvényessé. 

3.  A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. napjától 

kell bevezetni. 

 



 

 

 

IV. A PEDAGÓGIAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 

1.  Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

2.  A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézmé-

nyeknél tekinthető meg: 

 az iskola fenntartójánál 

 az iskola irattárában 

 az iskola könyvtárában 

 az iskola nevelői szobájában 

 az iskola igazgatójánál 

 az igazgatóhelyetteseknél 

 az iskola honlapján 



 

 

 

  A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

1. A pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzat 2016. ……..-én tartott ülésén véle-

ményezte és elfogadásra javasolta. 

Kelt: 2016. ….. 

       …………………………………………… 

          az iskolai diákönkormányzat vezetője 

2. A pedagógiai programot a szülői munkaközösség 2016. …………-én tartott ülésén véle-

ményezte és elfogadásra javasolta. 

Kelt: 2016. ………….. 

       …………………………………………… 

              a szülői munkaközösség vezetője 

3. A pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2016. 09.02-án tartott ülésén vélemé-

nyezte és elfogadásra javasolta. 

Kelt: 2016. 09.02. 

       …………………………………………… 

         igazgató 

4. A pedagógiai programot az iskola egészségügyi szolgálat 2016.09.02-án véleményezte és 

elfogadásra javasolta. 

Kelt: 2016. 09.02. 

       …………………………………………… 

iskolaorvos 

5. Az ÉSZC KÓS KÁROLY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLa pedagógiai 

programját Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója jóváhagyta. 

Kelt: 2016. 09.02. 

 

 …………………………………………… 

   főigazgató 
 


