
ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KÓS KÁROLY TECHNIKUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 811 01 OKJ számú 

CUKRÁSZ 

szakképesítés 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HELYI TANTERV 

 

 

a 

34 811 01 

 

CUKRÁSZ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

 

a 2016-2019 között nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 

 

 

A helyi tanterv 

 

a 30/2016.(VIII.31.) NGM rendeletben 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 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(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 - 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. 

 

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 



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 

 
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   

11561-16 

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 higiéniája       0,5         

11521-16 Cukrász szakmai 

idegen nyelv 
Cukrász szakmai idegen nyelv  1     1         

11522-16 Cukrász szakmai 

feladatok 

Cukrász szakmai ismeretek 4+1     2+1     1   

Szakrajz 0,5               

Cukrász szakmai gyakorlat   5+1,5     3,5+1       3,5+2,5 

Cukrász szakmai üzemi 

gyakorlat 
        14     14 

 



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. 

 

Megjegyzések: 

1. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszámait az 1. számú táblázat tartalmazza.  

2. A szabadsáv óraszámai a kötelezően előírt óraszámokhoz hozzáadva dőlt betűvel szerepelnek. 

 

 

 

 

 



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) 
 

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 igazodó 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. 

 

 



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  

 

VII. Szakmai követelmények 

 

A B 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító száma megnevezése  

11561-16 Gazdálkodási ismeretek 

11518-16 Élelmiszerismeret  

11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek 

11521-16 Cukrász szakmai idegen nyelv 

11522-16 Cukrász szakmai feladatok 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

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 

- egyenértékűek az adott követelménymodulhoz 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% 

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 szerepének 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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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) 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-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. 

 

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: 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 



 

 

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 

vonatkozóan: 

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   

 

11561-16 

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 

ismeretek 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 

ismeretek 

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 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. 

 

Megjegyzések: 

1. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszámait az 1. számú táblázat tartalmazza.  

2. A szabadsáv óraszámai a kötelezően előírt óraszámokhoz hozzáadva dőlt betűvel szerepelnek. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

  
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 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. 

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 szerszámokat 

- 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 

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. Szakmai követelmények 

A B 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító száma megnevezése  

11518-16 Élelmiszerismeret 

11561-16 Gazdálkodási ismeretek 

12096-16 Szakács szakmai idegen nyelv 

12094-16 Ételkészítési ismeretek alapjai 

12095-16 Ételkészítési ismeretek  

11519-16 Élelmiszerbiztonsági alapismeretek 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

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 

- egyenértékűek az adott követelménymodulhoz 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 ételcsoportokból kétféle étel elkészítése és tálalása minimum három adagban. 

(időtartam 120 perc, súlyarány 90%) 

A vizsgafeladat időtartama: 140 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

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 ételkészítési 

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 ételcsoporthoz 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 gyakorlati 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. 

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 értékelhetők. Az írásbeli vizsga akkor eredményes, ha az előírt 

részfeladatok külön-külön legalább 41%-osra értékelhetők. 

Amennyiben az adott vizsga feladatban az egyik részfeladat nem éri el a megadott %-os 

értéket az adott vizsgatevékenységet meg kell ismételni. 

 



ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KÓS KÁROLY TECHNIKUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 811 03 OKJ számú 

PINCÉR 

szakképesítés 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HELYI TANTERV 

 

 

a 

34 811 03  

 

PINCÉR 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

 

A 2016-2019 között nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 

 

 

A helyi tanterv  

 

a 30/2016.(VIII.31.) NGM rendelettel kiadott kerettanterv,  

 

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 (a 2017/2018-as tanévben  

9. évfolyamos tanulók számára) 

 

valamint 

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012.(VIII.27.)NGM rendelet módosításáról szóló 

9/2018.(VIII.21.) ITM rendeletben kiadott SZVK (a 2018/2019-es, valamint a 2019/2020-as 

tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

 

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(z) 34 811 03 számú, Pincér megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit 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. 

 

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 



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 

vonatkozóan: 

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 

idegen 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 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. 

 

Megjegyzések: 

1. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszámait az 1. számú táblázat tartalmazza.  

2. A szabadsáv óraszámai a kötelezően előírt óraszámokhoz hozzáadva dőlt betűvel szerepelnek. 

 

 

 

 

 



V. Szintvizsga: kötelező 

(a 2017/2018-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

 

Szintvizsga: kötelező 

(a 2018/2019-es, valamint a 2019/2020-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

 

VI. Pályatükör 

(a 2017/2018-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 

A B C 

FEOR  

száma 

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 választékot, 

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 

- 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 B C 

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 

 

 

Pályatükör 

(a 2018/2019-es, valamint a 2019/2020-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 A  B  C 

FEOR 

száma 
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 választékot, 

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 

- 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  B  C 

 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 

 

 

VII Szakmai követelmények 

(a 2017/2018-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

 

A B 

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. 

 

 

 

 



Szakmai követelmények 

(a 2018/2019-es, valamint a 2019/2020-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

 

 A  B 

 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. 

 

VIII. Vizsgáztatási követelmények 

(a 2017/2018-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

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 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. 



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 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 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: A pincér szakmai feladatai 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi írásbeli az alábbi tématerületekből tartalmaz feladatokat: 

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, élelmiszerek fajtái, 

csoportosításuk, táplálkozás élettani jellemzésük, különös tekintettel az élelmiszerekben található 

allergének, a különböző élelmiszer érzékenységek, diétához alkalmazható élelmiszerek témakörökből 

tartalmaz kérdéseket. 

Élelmiszerbiztonság modul tárgyköreiből mindösszesen 10%-os súllyal. Az élelmiszerbiztonság modul 

tárgyköreinek beemelésével. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Étel-italismeret 

A vizsgafeladat ismertetése: 



a. Egy-egy ételcsoportot bemutat, tálalási módjait, tálaláshoz szükséges eszközöket, az ételekhez 

ajánlható italokkal. 

b. Egy-egy italcsoport bemutatása, felszolgálásuk és az ehhez szükséges eszközök ismertetése. 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 (köszöntés, 

helykínálás, ajánlás, étel-italmegrendelés felvétele, 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 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: - 

 

Vizsgáztatási követelmények 

(a 2018/2019-es, valamint a 2019/2020-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

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 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. 

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 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 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: A pincér szakmai feladatai 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi írásbeli az alábbi tématerületekből tartalmaz feladatokat: 

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, élelmiszerek fajtái, 

csoportosításuk, táplálkozás élettani jellemzésük, különös tekintettel az élelmiszerekben található 

allergének, a különböző élelmiszer érzékenységek, diétához alkalmazható élelmiszerek témakörökből 

tartalmaz kérdéseket. 

Élelmiszerbiztonság modul tárgyköreiből mindösszesen 10%-os súllyal. Az élelmiszerbiztonság modul 

tárgyköreinek beemelésével. 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Étel-italismeret 

A vizsgafeladat ismertetése: 



a. Egy-egy ételcsoportot bemutat, tálalási módjait, tálaláshoz szükséges eszközöket, az ételekhez 

ajánlható italokkal. 

b. Egy-egy italcsoport bemutatása, felszolgálásuk és az ehhez szükséges eszközök ismertetése. 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 (köszöntés, 

helykínálás, ajánlás, étel-italmegrendelés felvétele, 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 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: - 

EGYEBEK 

Modulzáró vizsga alól felmentés adható a következő esetekben: 

6273-11 Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek vagy 10045-12 Gazdálkodás modul teljesítése esetén 

11561-16 Gazdálkodási ismertek modulzáró vizsgájának teljesítése alól. 

6274-11 Vendéglátó tevékenység alapjai modul vagy a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul 

teljesítése esetén mentesül a 11518-16 Élelmiszerismeret modulzáró vizsgájának teljesítése alól. 

6275-11 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció modul vagy a 10046-12 Szakmai idegen nyelv modul 

teljesítése esetén a 11523-16 Pincér idegen nyelv modulzáró vizsgájának teljesítése alól. 

Mentesül a Központi írásbeli vizsgatevékenység pontban foglaltak teljesítése alól az a vizsgázó, aki a 

Vendéglátóipar ismeretek vagy a Vendéglátóipari ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyat 

sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott vizsgatevékenység eredményét - az 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül - jelesnek (5) kell tekinteni. 



ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KÓS KÁROLY TECHNIKUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 341 01 OKJ számú 

ELADÓ 

szakképesítés 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HELYI TANTERV 
 

 

a 

34 341 01 

 

ELADÓ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

 

a 2016-2019 között nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 

 

 

A helyi tanterv 

 

a 30/2016.(VIII.31.) NGM rendelettel kiadott kerettanterv, 

 

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012.(VIII.27.)NGM rendelet módosításáról szóló  

25/2017.(VIII.31.) NGM rendeletben kiadott SZVK (a 2017/2018-as tanévben  

9. évfolyamos tanulók számára) 

 

valamint  

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012.(VIII.27.)NGM rendelet módosításáról szóló  

9/2018.(VIII.21.) ITM rendeletben kiadott SZVK (a 2018/2019-es, valamint a 2019/2020-as 

tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

 

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(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. 

 

 

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 

 

 



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 

vonatkozóan: 

Összesen 6,5 8+2,5 
140 

7+1 16+1 
140 

7,5+1 15,5+1,5 

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   

11992-16 

 Kereskedelmi ismeretek 

Kereskedelmi ismeretek 3     2     1   

Kereskedelmi gyakorlat   6+0,5     15     13,5 

10027-16 

 A ruházati cikkek és a vegyes 

iparcikkek forgalmazása 

Ruházati és vegyes iparcikk 

áruismeret 
2               

10028-16  

Az élelmiszerek és vegyi áruk 

forgalmazása 

Élelmiszer- és vegyi áruismeret 1     2     1,5   

10029-16 

 A műszaki cikkek 

forgalmazása 

Műszakicikk áruismeret       2,5     1,5   

11691-16 

Eladástan 

Eladástan 0,5     0,5+1     1+1   

Eladási gyakorlat   2+2     1+1     2+1,5 

 



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. 

 

Megjegyzések: 

1. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszámait az 1. számú táblázat tartalmazza. 

2. A szabadsáv óraszámai a kötelezően előírt óraszámokhoz hozzáadva dőlt betűvel szerepelnek. 

 

 



V. Szintvizsga: kötelező 

(a 2017/2018-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

 

Szintvizsga: kötelező 

(a 2018/2019-es, valamint a 2019/2020-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

VI. Pályatükör 

(a 2017/2018-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 A  B  C 

 FEOR  FEOR  A szakképesítéssel betölthető 

munkakör(ök) 

 5113  Bolti eladó  Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 

     Áruházi eladó 

     Műszakicikk eladó 

     Kultúrcikk eladó 

     Ruha-, textil eladó 

     Porcelán- és edényáru-eladó 

 5117  Bolti pénztáros, 

jegypénztáros 

 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, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. 

Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. 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 

 

 

 



1 Kapcsolódó szakképesítések:  

 A  B  C 

 A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

 azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja 

 31 341 05  Élelmiszer-, vegyiáru eladó  részszakképesítés 

 31 341 03  Műszakicikk-eladó  részszakképesítés 

 35 341 01  Boltvezető  szakképesítés-ráépülés 

 35 341 02  Gyógynövény eladó  szakképesítés-ráépülés 

 54 341 02  Kereskedelmi képviselő  azonos ágazat 

 54 341 01  Kereskedő  azonos ágazat 

 34 215 04  Virágkötő és 

virágkereskedő 

 azonos ágazat 

Pályatükör 

(a 2018/2019-es, valamint a 2019/2020-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

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, 

jegypénztáros 

 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, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. 

Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. 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, 

                                                 
1 Megállapította: 25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelet 1. § (2), 2. melléklet 8. Hatályos: 2017. 

IX. 1-től. 



- az ellenérték elszámolás során készpénzes, és készpénzkímélő fizetési módokat 

használni, 

- kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni 

Kapcsolódó szakképesítések: 

 A  B  C 

 A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

 azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja 

 31 341 05  Élelmiszer-, vegyiáru eladó  részszakképesítés 

 31 341 03  Műszakicikk-eladó  részszakképesítés 

 35 341 01  Boltvezető  szakképesítés-ráépülés 

 35 341 02  Gyógynövény eladó  szakképesítés-ráépülés 

 54 341 02  Kereskedelmi képviselő  azonos ágazat 

 54 341 01  Kereskedő  azonos ágazat 

 34 215 04  Virágkötő és 

virágkereskedő 

 azonos ágazat 

VII. Szakmai követelmények 

(a 2017/2018-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

 

A  B 

 A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet 

szerinti 

 azonosító 

száma 

 megnevezése 

 11691-16  Eladástan 

 11992-16  Kereskedelmi ismeretek 

 10027-16  Ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása 

 10028-16  Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása 

 10029-16  A műszaki cikkek forgalmazása 

 11497-12  Foglalkoztatás I. 

 11499-12  Foglalkoztatás II.  
 

Szakmai követelmények 

(a 2018/2019-es, valamint a 2019/2020-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

 

 A  B 

 A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

 azonosító  megnevezé 

 11691-16  Eladástan 

 11992-16  Kereskedelmi ismeretek 

 10027-16  Ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása 

 10028-16  Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása 

 10029-16  A műszaki cikkek forgalmazása 

 11497-12  Foglalkoztatás I. 

 11499-12  Foglalkoztatás II.  



VIII. Vizsgáztatási követelmények 

(a 2017/2018-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

 

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, kiszolgálása 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 tájékoztatja 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: - 



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 Szakmai 

követelmények fejezetben 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 összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Szakmai 

követelmények fejezetben 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% 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:- 

Vizsgáztatási követelmények 

(a 2018/2019-es, valamint a 2019/2020-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

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, kiszolgálása 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 tájékoztatja 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: - 

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 fejezetben 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 összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai 

követelmények fejezetben 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% 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:- 

EGYEBEK 

2 Mentesül a. Gyakorlati vizsgatevékenység A) vizsgafeladatban foglaltak teljesítése alól az a 

vizsgázó, aki a Kereskedelem ismeretek vagy a Kereskedelmi ismeretek ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgyat sikeresen teljesítette. Ebben az esetben az előzőekben meghatározott 

vizsgafeladat eredményét - a vizsgatárgy érdemjegyétől függetlenül - jelesnek (5) kell 

tekinteni. 

                                                 
2 Beiktatta: 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelet 1. § (2), 2. melléklet 6. Hatályos: 2018. IX. 1-től. 



ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
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34 582 04 OKJ számú 

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ 

szakképesítés 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HELYI TANTERV 

 

 

a  

34 582 04 

 

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 
 

 

 

a 2016-2019 között nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 

 

 

A helyi tanterv  

 

a 30/2016.(VIII.31.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv,  

 

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 (a 2016/2017-es, valamint a 2017/2018-

as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára), 

 

valamint  

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012.(VIII.27.)NGM rendelet módosításáról szóló  

9/2018.(VIII.21.) ITM rendeletben kiadott SZVK (a 2018/2019-es, valamint a 2019/2020-as 

tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

 

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 

 

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 



1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0,5        

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.       0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás 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, 

díszítése 
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 

felületeken 

Mázolás  1  2  1  

Mázolási munkák 

gyakorlata   
 3  3  4 



10105-12 

Tapétázási 

munkák  

Tapétázási munkák 1  2  2  

Tapétázási munkák 

gyakorlata 
 1  3  5 

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. 

 

Megjegyzések: 

1. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszámait az 1. számú táblázat tartalmazza.  

2. A szabadsáv óraszámai a kötelezően előírt óraszámokhoz hozzáadva dőlt betűvel szerepelnek. 

 

 

 

 

 

 

 



V. Szintvizsga: kötelező  

(a 2016/2017-es, valamint a 2017/2018-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

 

Szintvizsga: kötelező  

(a 2018/2019-es, valamint a 2019/2020-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 
 

VI. Pályatükör 

(a 2016/2017-es, valamint a 2017/2018-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

 

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. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a 

biztonsági előírásai szerint végzi. Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán keresztül 

részt vesz a technológiai 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 

száma 

megnevezése a kapcsolódás módja 

21 582 01 Szobafestő részszakképesítés 

35 582 06 
Rekonstrukciós és műemléki festő, 

mázoló 

szakképesítés-ráépülés 

 

Pályatükör 

(a 2018/2019-es, valamint a 2019/2020-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 A  B  C 

 FEOR 

száma 

 FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

     Csőradiátor mázoló 

     Építőipari festő 

 7535  Festő és mázoló  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. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a 

biztonsági előírásai szerint végzi. Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán keresztül 

részt vesz a technológiai 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 

.1 Kapcsolódó szakképesítések 

 A  B  C 

 A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

 azonosító száma  megnevezése  a kapcsolódás módja 

 21 582 01  Szobafestő  részszakképesítés 

                                                           
1 Megállapította: 9/2018. (VIII. 21.) ITM rendelet 1. § (2), 2. melléklet 7. Hatályos: 2018. IX. 1-től. 



 35 582 06  Rekonstrukciós és 

műemléki festő, mázoló 

 szakképesítés-ráépülés 

 34 582 01  Ács  azonos ágazat 

 34 582 02  Bádogos  azonos ágazat 

 34 582 13  Burkoló  azonos ágazat 

 34 582 16  Épületszobrász és műköves  azonos ágazat 

 54 582 02  Hídépítő és -fenntartó 

technikus 

 azonos ágazat 

 34 582 17  Kőfaragó  azonos ágazat 

 34 582 14  Kőműves  azonos ágazat 

 54 582 03  Magasépítő technikus  azonos ágazat 

 54 582 04  Mélyépítő technikus  azonos ágazat 

 34 582 10  Szárazépítő  azonos ágazat 

 34 582 15  Tetőfedő  azonos ágazat 

 34 582 11  Útépítő  azonos ágazat 

 54 582 05  Útépítő és -fenntartó 

technikus 

 azonos ágazat 

 54 582 06  Vasútépítő és -fenntartó 

technikus 

 azonos ágazat 

 

VII. Szakmai követelmények 

(a 2016/2017-es, valamint a 2017/2018-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

 

A B 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító száma megnevezése 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

10101-12 Építőipari közös tevékenység 

10104-12 Szobafestő, díszítő munkák 

10103-12 Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken 

10105-12 Tapétázási munkák 

 

Szakmai követelmények 

(a 2018/2019-es, valamint a 2019/2020-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

 

 A  B 

 A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

 azonosító száma  megnevezése 

 11497-12  Foglalkoztatás I. 

 11499-12  Foglalkoztatás II. 

 11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság 

 10101-12  Építőipari közös tevékenység 

 10104-12  Szobafestő, díszítő munkák 

 10103-12  Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken 

 10105-12  Tapétázási munkák 



VIII. Vizsgáztatási követelmények 

(a 2016/2017-es, valamint a 2017/2018-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 
 

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: Adott technológiával falfelület festése, díszítése tapétázása. 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Előre előkészített felületen a bevonatrendszer fedő rétegének 

felhordása, 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, 

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 

vizsgatevékenységek 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, szerszámokat. 

 

A gyakorlati vizsgát megelőzően a felületeket a vizsgázó előkészíti, előkezeli! Az előkészítés, 

előkezelés nem a vizsgaidő része, a vizsgahelyszín függvényében az előkészítés időtartamát a 

vizsgabizottság határozza meg, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 

 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

 
 

Vizsgáztatási követelmények 

(a 2018/2019-es, valamint a 2019/2020-as tanévben 9. évfolyamos tanulók számára) 

 

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: Adott technológiával falfelület festése, díszítése tapétázása 

A vizsgafeladat ismertetése: Előre előkészített felületen a bevonatrendszer fedő rétegének 

felhordása, 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, 

technológiai sorrend, színelmélet, szakszerű anyag, és szerszámhasználat, és munkavédelem 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (felkészülési idő 40 perc, válaszadási idő 20 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek 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, szerszámokat 

A gyakorlati vizsgát megelőzően a felületeket a vizsgázó előkészíti, előkezeli! Az előkészítés, 

előkezelés nem a vizsgaidő része, a vizsgahelyszín függvényében az előkészítés időtartamát a 

vizsgabizottság határozza meg, és a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 



ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KÓS KÁROLY TECHNIKUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 525 06 OKJ számú 

KAROSSZÉRIALAKATOS 

szakképesítés 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HELYI TANTERV 

 

 

a 

34 525 06 

 

 KAROSSZÉRIALAKATOS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

 

a 2016-2019 között 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 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 
követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

Gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5   

  

    

  

    

11499-12 

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.         0,5   

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.         2   

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság 

és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 
0,5            

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
  0,5         

10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti 

alapismeretek  2+0,5  2    

Gépészeti alapozó 

gyakorlat  7+2  3   

10166-12 

Gépészeti kötési 

feladatok 

Gépészeti 

kötésismeret   1    

Kötéskészítési 

gyakorlat    3  1 



10483-12 

Általános 

vállalkozási 

feladatok 

Vállalkozási 

ismeretek 1         0,5   

A vállalkozás 

gyakorlata    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. 

 

Megjegyzések: 

1. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszámait az 1. számú táblázat tartalmazza.  

2. A szabadsáv óraszámai a kötelezően előírt óraszámokhoz hozzáadva dőlt betűvel szerepelnek. 

 

 



V. Szintvizsga: kötelező 

 

VI. Pályatükör 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások: 

A B C  

FEOR 

száma 

FEOR 

megnevezése 

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 

javítását, gyári értékekre történő beállítását, új karosszériaelemek felszerelését, javításhoz 

karosszériaelemek készítését, javított részek felületkezelésre történő előkészítését végzi húzató 

- padok, egyengető rendszerek alkalmazásával, kéziszerszámok, elektromos és pneumatikus 

kézi kisgépek, hegesztő berendezések használatával. 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- gépjármű karosszériák és tartozékaik kijavítását, 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 

végezni; 

- alumínium karosszériaelemek javításával összefüggő tevékenységeket végezni ötvözött 

acél karosszériaelemek javításával összefüggő tevékenységeket végezni. 

Kapcsolódó szakképesítések: 

A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

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, 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, 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 dízelmotor- és azonos ágazat 

54 525 12 
Vasúti jármű szerkezeti és 

fékrendszer szerelője 
azonos ágazat 

54 525 13 
Vasúti jármű villamos 

rendszereinek 
azonos ágazat 

VII. Szakmai követelmények 

A B 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító száma megnevezése 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 

10166-12 Gépészeti kötési feladatok 

10487-12 Karosszérialakatos feladatai 

10483-12 Általános vállalkozási feladatok 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

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 

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 vizsgafeladat megnevezése: Karosszérialakatos javítási feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: Elsősegélynyújtás, újraélesztés, összetett alkatrész készítése, 

oldható 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, 

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 

kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 

Szakmai követelmények pontban meghatározott Gépészeti munkabiztonság és 

környezetvédelem, Karosszérialakatos feladatai, Általános 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: - 



ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KÓS KÁROLY TECHNIKUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 582 09 OKJ számú 

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS 

GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ 

szakképesítés 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HELYI TANTERV 

 

 

a 

34 582 09 

 

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

 

a 2016-2019 között 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. 

 

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 táblázatfolyamonként 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma év 

 Szakmai 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5  

 

  

 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.     0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.     2  

10209-12 

Épületgépészeti 

csővezeték-

szerelés 

Épületgépészeti 

csővezetékek  
2      

Épületgépészeti 

csővezetékek 

gyakorlata 

 4     

10211-12 

Épületgépészeti 

rendszerismeret 

Épületgépészeti 

rendszerek  
2+1  1    

Épületgépészeti 

rendszerek 

gyakorlata 

 4+1  2+0,5   

10214-12 

Épületgépészeti 

munkabiztonsági 

és 

környezetvédelmi 

feladatok 

Munkavédelem  1      

Elsősegélynyújtás 

gyakorlata 
 1+0,5     



10215-12 

Fűtésrendszer-

szerelő feladatok 

Fűtési  

rendszerek  
  4  2,5+0,5  

Fűtési  

rendszerek 

gyakorlata 

   6+1  
 

8+1 

10216-12 

Gázvezeték- és 

rendszerszerelő 

feladatok 

Gázvezeték 

rendszerek 
  3  2+0,5  

Gázvezeték 

rendszerek 

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. 
 

Megjegyzések: 

1. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszámait az 1. számú táblázat tartalmazza. 

2. A szabadsáv óraszámai a kötelezően előírt óraszámokhoz hozzáadva dőlt betűvel szerepelnek. 

 

  

 



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) 

7521 
Vezeték-és csőhálózat- 

szerelő 

Csőfűtőtest szerelő 

Csőszerelő 

Csővezeték-építő 

Csővezeték-kitűző 

Csővezeték-szerelő 

Épületgépészeti csőhálózat- és 

berendezés-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, 

gázberendezést 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 

vonatkozó dokumentációt 

- szerelési vázlatot készíteni 

- költségbecslést készíteni 

- kapcsolatot tartani az ügyfelekkel 

 



 

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. Szakmai követelmények 
 

A B 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet 

szerinti 

azonosító száma megnevezése 

10209-12 Épületgépészeti csővezeték-szerelés 

10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret 

10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi 

feladatok 

10215-12 Fűtésrendszer-szerelő feladatok 

10216-12 Gázvezeték- és rendszerszerelő feladatok 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

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 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: Épületgépészeti csővezeték-szerelési feladat 

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 

rendszerszerelő 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 

 

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: – 



ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KÓS KÁROLY TECHNIKUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 522 04 OKJ számú 

VILLANYSZERELŐ 

szakképesítés 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HELYI TANTERV 

 

 

a 

34 522 04 

 

VILLANYSZERELŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

 

a 2016-2019 között nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 

 

 

A helyi tanterv  

 

a 30/2016.(VIII.31.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv, 

 

valamint 

a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012.(VIII.27.)NGM rendelet módosításáról szóló 

25/2017.(VIII.31.) NGM rendeletben kiadott SZVK (a 2017-2019 között nappali 

munkarendű oktatásra beiratkozottak számára) 

 

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 

vizsgakövetelményeit 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: - 

 

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 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5  

 

     

11499-12 

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.      0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás I. 
Foglalkoztatás I.   

 

   2  

10007-12 

Informatikai és 

műszaki alapok 

Műszaki 

informatika 

gyakorlat 

 2      

Műszaki ismeretek 2,5        

Műszaki 

gyakorlatok 
 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   

Vállalkozási 

ismeretek 
      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 

gyakorlata 

       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. 

 

Megjegyzések: 

1. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszámait az 1. számú táblázat tartalmazza.  

2. A szabadsáv óraszámai a kötelezően előírt óraszámokhoz hozzáadva dőlt betűvel szerepelnek. 

 



V. Szintvizsga: kötelező 

(a 2017-2019 között nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára) 

 

 

VI. Pályatükör 

(a 2017-2019 között nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára) 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

 A  B  C 

 FEOR 

száma 

 FEOR megnevezése  A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

 8136  Épületvillamossági 

szerelő,  

 Épületvillany-szerelő 

   villanyszerelő  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 

készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos 

berendezést, 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 

berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, 

működtet, 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 villamos 

ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. 

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 

- 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 

szabványossági 

felülvizsgáló 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 04 

Kisfeszültségű csatlakozó- 

és közvilágítási FAM 

szerelő 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 06 Kisfeszültségű kábelszerelő szakképesítés-ráépülés 

35 522 07 

Kisfeszültségű 

szabadvezeték hálózati 

FAM szerelő 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 10 Szakszolgálati FAM szerelő 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 

felülvizsgáló 
szakképesítés-ráépülés 

35 861 01 

Elektronikus 

vagyonvédelmi 

rendszerszerelő 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 17 
Megújuló energiatermelő 

berendezések üzemeltetője 
szakképesítés-ráépülés 



35 522 18 

Középfeszültségű FAM 

szerelő távolból végzett 

technológiával 

szakképesítés-ráépülés 

35 522 20 
Kisfeszültségű mérőhelyi 

FAM szerelő 
szakképesítés-ráépülés 

 

VII. Szakmai követelmények 

(a 2017-2019 között nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára) 

 

 A  B 

 A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet 

szerinti 

 azonosító száma  megnevezése 

 10007-12  Informatikai és műszaki alapok 

 10023-12  Épületvillamossági szerelés 

 10024-12  Villamos gépek és ipari elosztóberendezések 

szerelése 

 11497-12  Foglalkoztatás I. 

 11499-12  Foglalkoztatás II. 

 11500-12  Munkahelyi egészség és biztonság 

 

 

VIII. Vizsgáztatási követelmények 

(a 2017-2019 között nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára) 

 

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 vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési feladat 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Épületvillamossági szerelés esetén a vizsgázó műszaki dokumentáció alapján készítse el egy 

világítási- és informatikai- vagy jelző hálózat installációs és kapcsolási feladatát. Villamos 

berendezés szerelés esetén a vizsgázó műszaki dokumentáció alapján 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, helyiség 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, 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 a Szakmai követelmények fejezetben 

megadott 10023-12 Épületvillamossági szerelés és 10024-12 Villamos gépek és ipari elosztó 

berendezések szerelése 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: - 



 

 

 

 

ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KÓS KÁROLY TECHNIKUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 521 10 OKJ számú 

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ 

szakképesítés 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

HELYI TANTERV 

 

 

a 

34 521 10 

 

SZERSZÁMKÉSZÍTŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

 

a 2017-2019 között 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 

– az 34 521 10 Szerszámkészítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó 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 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5  

140 

  

140 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.     0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás 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 

gyakorlata 

 4+1,5     

10173-12 

Anyagvizsgálatok 

és geometriai 

mérések 

Szakmai 

anyagismeret és 

anyagvizsgálat 

  3    

Anyagvizsgálat és 

gépészeti mérések 

gyakorlata 

   3   



 

 

10192-12 

Szerszám- és 

készülékgyártás 

Szerszám és 

készülékgyártás 
1  4+0,5  3,5  

Szerszám és 

készülékgyártás 

gyakorlata 

 5  11+1,5  7+2,5 

10193-12 

Szerszámok és 

készülékek 

üzemeltetése, 

karbantartása 

 

Üzemeltetés és 

karbantartás 

 

  2  2  

 

Üzemeltetés és 

karbantartás 

gyakorlata 

 

     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. 

 

 

Megjegyzések: 

1. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszámait az 1. számú táblázat tartalmazza. 

2. A szabadsáv óraszámai a kötelezően előírt óraszámokhoz hozzáadva dőlt betűvel szerepelnek. 

 

 

 

 

 

 
 



 

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) 

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 

működtetni 

- kész elemekből szerszámokat, készülékeket készíteni, összeszerelni 

- a szerszámokat, készülékeket felszerelni a működtető gépekre, azokat beállítani, 

beüzemelni 

- 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. Szakmai követelmények 

 

A B 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által 

elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

kormányrendelet szerinti 

azonosító száma megnevezése  

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 

10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai mérések 

10192-12 Szerszám- és készülékgyártás 

10193-12 Szerszámok és készülékek üzemeltetése, 

karbantartása 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

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 

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 vizsgafeladat megnevezése: Kézi és gépi forgácsolás útján alkatrész készítése, CNC program 

írása és az írt program alapján a munkadarab legyártása, szerszám/ készülék próbája, hibák 

okainak feltárása 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Kapott rajz- és műveletterv alapján szerszámalkatrész készítése 

kézi és gépi forgácsolással, kapott rajz alapján az adott alkatrész legyártásához szükséges CNC 

program megírása és az alkatrész elkészítése, a képzőhely által biztosított szerszám/ 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 

vizsgakérdései 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 

vizsgakérdései a Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem megnevezésű és a 

Szerszámok és készülékek üzemeltetése, karbantartása megnevezésű szakmai 

követelménymodulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 20 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15% 

 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 



 

 

 

 

ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KÓS KÁROLY TECHNIKUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 521 03 OKJ számú 

GÉPI FORGÁCSOLÓ 

szakképesítés 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

HELYI TANTERV 

 

 

a 

34 521 03 

 

GÉPI FORGÁCSOLÓ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

 

a 2017-2019 között 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 

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 

tartalmazó 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 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5  

 

  

 

  

11499-12 

Foglalkoztatás II.  
Foglalkoztatás II.     0,5  

11497-12 

Foglalkoztatás 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 

gyakorlata 

 4+1,5     



 

 

10173-12 

Anyagvizsgálatok 

és geometriai 

mérések 

Szakmai 

anyagismeret és 

anyagvizsgálat 

1  2    

Anyagvizsgálat és 

gépészeti mérések 

gyakorlata 

 5     

10174-12 

Esztergályos 

feladatok 

Esztergálás   2+0,5  3  

Esztergálás 

gyakorlata 
   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 

gyakorlata 
   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. 

 

Megjegyzések: 

1. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszámait az 1. számú táblázat tartalmazza. 

2. A szabadsáv óraszámai a kötelezően előírt óraszámokhoz hozzáadva dőlt betűvel szerepelnek. 

 

 

 



 

 

 

 

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) 

 

 

 

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-, 

megfogó-, menesztő- és rögzítő eszközöket 

- kiválasztani és rögzíteni a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat és a forgácsolási 

paramétereket 

- 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 

vagyonvédelmi szerelő 

szakképesítés-ráépülés 



 

VII. Szakmai követelmények 
 

A B 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító 

száma 

megnevezése 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 

10173-12 Anyagvizsgálatok és geometriai mérések 

10174-12 Esztergályos feladatok 

10176-12 Marós feladatok  

10175-12 Köszörűs feladatok 

11497-12 Foglalkoztatás I. 

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 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 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, 

újraélesztés. 

 

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, 

forgácsolható anyagok, forgácsolási paraméterek számítása, műszaki rajz értelmezése, 

alkatrészrajz 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 

kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 

Szakmai követelmények fejezetben megadott 10174-12 Esztergályos feladatok, 10176-12 Marós 

feladatok, 10175-12 Köszörűs feladatok követelményrészekhez tartozó témaköröket 

tartalmazzák. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 



  

ÉRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KÓS KÁROLY TECHNIKUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 521 06 OKJ számú 

HEGESZTŐ 

szakképesítés 

HELYI SZAKMAI TANTERVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

HELYI TANTERV 

 

 

a 

34 521 06 

 

HEGESZTŐ 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

 

 

a 2018-2019 között 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 

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,  

– a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 

A szakképesítés megnevezése: Hegesztő 

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 

vagy iskolai előképzettség hiányában 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakmai és vizsgakövetelményt kiadó rendelet 

3. számú mellékletében az 5. Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

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 

követelmény-

modulok 

Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

ögy 

elméleti 

heti 

óraszám 

gyakorlati 

heti 

óraszám 

10162-12 

Gépészeti alapozó 

feladatok 

Gépészeti alapozó 

feladatok 
2+1  

 

  

 

  

Gépészeti alapozó 

feladatok 

gyakorlata  

 4+1,5     

10163-12 

Gépészeti 

munkabiztonság és 

környezetvédelem 

Munkavédelem 1      

Elsősegélynyújtás 

gyakorlat 
 1     

10180-12 

A hegesztés 

előkészítő és 

befejező műveletei 

Hegesztési 

alapismeretek 
1  2+0,5    

Hegesztési alap-

gyakorlatok 
 2  3+0,5  1,5 

11497-12 

Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.     2  



 

 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.     0,5  

11500-12 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

Munkahelyi 

egészség és 

biztonság 

0,5      

11453-12 

Bevontelektródás 

kézi ívhegesztő 

feladatok 

Hegesztési 

ismeretek I. 
  4    

Hegesztési 

gyakorlatok I. 
 3  4+1   

11455-12 

Fogyóelektródás 

védőgázas 

ívhegesztő feladatok 

Hegesztési 

ismeretek II. 
  3    

Hegesztési 

gyakorlatok II. 
   7   

11456-12 

Gázhegesztő 

feladatok 

Hegesztési 

ismeretek III. 
    3  

Hegesztési 

gyakorlatok III. 
     7+1 

11457-12 

Volfrámelektródás 

védőgázas 

ívhegesztő feladatok 

Hegesztési 

ismeretek IV. 
    2+0,5  

Hegesztési 

gyakorlatok IV. 
     7+1 

Összes óra 4,5+1 10+1,5 9+0,5 14+1,5 7,5+0,5 15,5+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. 

 

 

Megjegyzések: 

1. A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszámait az 1. számú táblázat tartalmazza. 

2. A szabadsáv óraszámai a kötelezően előírt óraszámokhoz hozzáadva dőlt betűvel szerepelnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Szintvizsga: kötelező 

VI. Pályatükör 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

A B C 

FEOR száma 
FEOR 

megnevezése 

A szakképesítéssel/részszakképesítéssel/ 

szakképesítés-ráépüléssel betölthető 

munkakör(ök) 

7325 

 
Hegesztő, lángvágó 

Autogénhegesztő 

Autogénvágó 

Elektromosív-hegesztő 

Elektromosív-vágó 

Fedőporos hegesztő 

Forrasztó 

Keményforrasztó 

Lágyforrasztó 

Lánghegesztő 

NC-vezérlésű lángvágógép kezelője 

Optikai vezérlésű lángvágógép kezelője 

Plazmahegesztő, plazmavágó 

Ponthegesztő 

Védőgázas hegesztő 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos vágására 

vagy egybeolvasztására szolgáló más hőforrások segítségével. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat 

- munkaterületet ellenőrizni 

- előkészíteni a munkadarabot 

- beüzemelni a munkavégzéshez szükséges gépeket 

- elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat 

- elvégezni a hegesztést 

- önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után 

- betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat 

 

Kapcsolódó szakképesítések 
A B C 

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

31 521 01 
Bevontelektródás kézi 

ívhegesztő 
részszakképesítés 

31 521 03 
Fogyóelektródás védőgázas 

ívhegesztő 
részszakképesítés 

31 521 05 Gázhegesztő részszakképesítés 

31 521 09 
Volfrámelektródás védőgázas 

ívhegesztő 
részszakképesítés 

35 861 02 
Mechanikus vagyonvédelmi 

szerelő 
szakképesítés-ráépülés 



 

 

VII. Szakmai követelmények 

 

A B 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 

szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító száma megnevezése 

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok 

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem 

10180-12 A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei  

11497-12 Foglalkoztatás I. 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

11453-12 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok 

11455-12 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok 

11456-12 Gázhegesztő feladatok  

11457-12 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok 

 

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 – 

egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése bevontelektródás kézi ívhegesztő 

eljárással 

 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Végezze el a munkadarabok előkészítését, összeállítását és hegesztését! 

 

1 
Sarokvarrat, cső – 

lemez  

s = 3-5 mm 

D = 50-80 mm 
PD 

 

2 Tompavarrat s = 3-6 mm PF 
 

 

A vizsga akkor értékelhető, ha 

a meghegesztendő varrat minimális hossza tompavarratnál: lemez 300 mm, cső 125 mm, 

sarokvarratnál 150 mm 

a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél 

bevontelektródás ívhegesztéssel mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát 

használni kell egy- és többsoros hegesztéseknél. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 



 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése gázhegesztő eljárással 

 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Végezze el a munkadarab előkészítését, összeállítását és hegesztését! 

 

1 Tompavarrat  
s = 3-5 mm 

D = 50-80 mm 

H-

L045  
Balra hegesztés 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése volfrámelektródás védőgázas 

(TIG) ívhegesztő eljárással 

 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Végezze el a munkadarab előkészítését, összeállítását és hegesztését! 

 

1 Tompavarrat  
s = 1-5 mm 

D = 50 mm 

H-

L045  
 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 

D) A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett kötés készítése Fogyóelektródás védőgázas 

ívhegesztő (MIG/MAG) eljárással 

 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Végezze el a munkadarabok előkészítését, összeállítását és hegesztését! 

 

1 
Sarokvarrat, cső – 

lemez  

s = 3-5 mm 

D = 50-80 

mm  

PF 
 

2 Tompavarrat  s = 4-6 mm PC 
 

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: – 

A vizsgafeladat ismertetése:  – 

A vizsgafeladat időtartama: – 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat megnevezése: Hegesztett szerkezetek 



 

 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Hegesztett termék előállításának ismertetése különböző hegesztési eljárásokkal, különös 

tekintettel a munkabiztonság és környezetvédelmi ismeretekre. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

 

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:  

A szakmai záróvizsgán hegesztett vizsgadarabok igény szerint minősítésre is szolgálhatnak az 

MSZ EN 287-1/MSZ EN ISO 9606 sorozat/ szerint, az arra felhatalmazott vizsgabizottsági tag 

jelenléte esetén, aki az értékelést az MSZ EN ISO 5817 B, illetve C szinteknek megfelelően 

végzi el a minősítési szabványban előírt vizsgálatok elvégeztetése után. 

 

IX. Egyebek 

 

Modulzáró vizsga kötelező feladatai: 

 

Hegesztési eljárások 

A vizsga akkor értékelhető, ha 

- a meghegesztendő varrat minimális hossza tompa varratnál 250 mm, sarokvarratnál 150 

mm 

- a vizsgadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél 

- bevontelektródás ívhegesztéssel mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát 

használni kell egy- és többsoros hegesztéseknél 

- TIG és MIG/MAG hegesztésnél a 2-es és a 4-es feladat alumíniumhegesztés is 

 

A modulzáró vizsgadarabok elfogadási feltétele, hogy feleljenek meg szemrevételezés vizsgálat 

után az MSZ EN ISO 5817 szabvány D szintjének. 

 

a.) Bevontelektródás ívhegesztés 

 

1 Sarokvarrat, T-kötés  s = 3-6 mm PB 
 

2 Sarokvarrat, T-kötés  s = 8-12 mm PF 
 

3 
Sarokvarrat, cső – 

lemez  

s = 3-6 mm 

D = 50-80 mm  
PF 

 

4 Tompavarrat  s = 3-6 mm PA 
 

5 Tompavarrat  s = 3-6 mm PE 
 

6 Tompavarrat  s = 3-6 mm PC 
 

7 Tompavarrat  
s = 3-6 mm 

D = 50-80 mm 
PC 

 

8 Tompavarrat  
s = 3-6 mm 

D = 50-80 mm 
PF 

 
 



 

 

b.) Gázhegesztés 

 

1 Tompavarrat  s = 1-3 mm PA 
 

Balra hegesztés 

2 Tompavarrat  s = 1-3 mm PE 
 

Balra hegesztés 

3 Tompavarrat   
s = 1-3 mm 

D = 50-80 mm 
PF 

 
Balra hegesztés 

4 Tompavarrat  
s = 1-3 mm 

D = 50-80 mm 
PC 

 
Balra hegesztés 

5 Tompavarrat  
s = 3-5 mm 

D = 50-80 mm 

H-

L045  

Jobbra 

hegesztés 

 

c.) Volfrámelektródás ívhegesztés TIG 

 

1 Sarokvarrat, T-kötés  s = 1-3 mm PB 
 

2 Sarokvarrat, T-kötés  s = 1-3 mm PF 
 

3 
Sarokvarrat, cső – 

lemez 

s = 1-3 mm 

D = 50- 80 mm 
PD 

 

4 Tompavarrat  s = 1-4 mm PA 
 

5 Tompavarrat  s = 1-4 mm PF 
 

6 Tompavarrat  s = 1-4 mm PE 
 

7 Tompavarrat  
s = 1-5 mm 

D > 50 mm 
PC 

 

8 Tompavarrat  
s = 1-5 mm 

D > 50 mm 
PF 

 
 

d.) Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok MIG/MAG 

 

1 Sarokvarrat, T-kötés s = 4-8 mm PB 
 

2 Sarokvarrat, T-kötés  s = 4-8 mm PF 

 

3 Sarokvarrat, cső- lemez  
s = 3-5 mm 

D = 50-80 mm 
PD 

 

4 Tompavarrat  s = 4-8 mm PA 
 

5 Tompavarrat s = 4-8 mm PF 
 

6 Tompavarrat  s = 4-8 mm PE 
 



 

 

7 Tompavarrat  
s = 3-6 mm 

D  > 100 mm 
PC 

 

8 Tompavarrat 
s = 3-6 mm 

D = 50-80 mm 
PF 

 
 

 


