
 

 

 

ÉRDI SZC KÓS KÁROLY TECHNIKUM 

 

KÉPZÉSI PROGRAM 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

2020-TÓL FELMENŐ RENDSZERBEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tartalomjegyzék 

 

 

05_Cukrász helyi képzési program_2022       3 

06_Szakács helyi képzési program_2022       29 

07_Pincér helyi képzési program_2022        52 

08_Kereskedelmi értékesítő helyi képzési program_2022     75 

09_Festő, mázoló, tapétázó helyi képzési program_2022     97 

10_Karosszérialakatos helyi képzési program_2022      117 

11_Központifűtés és gázhálózat rendszerszerelő helyi képzési program_2022   136 

12_Villanyszerelő helyi képzési program_2022       154 

13_Szerszám és készülékgyártó helyi képzési program_2022     177 

14_Gépi és cnc forgácsoló helyi képzési program_2022     191 

15_Hegesztő helyi képzési program_2022       204 



HELYI KÉPZÉSI PROGRAM 

a 

 

23. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS 

ágazathoz tartozó 
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azonosító számú 
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szakmához 

 

 

 

 

a 2020-tól nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 

A helyi szakmai program 

 

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és 

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) 

Kormányrendelet alapján kiadott 

Képzési és Kimeneti Követelmények és Programtanterv 

 

alapján készült. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUKRÁSZ 

szakma 
 

 

A szakma alapadatai: 

 Az ágazat megnevezése:  Turizmus-vendéglátás 

 A szakma megnevezése:  Cukrász 

 A szakma azonosító száma:  4 1013 23 01 

 A szakma szakmairányai: - 

 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

 Ágazati alapoktatás megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás  

 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Cukrászsegéd 

 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

o Szakképző iskolai oktatásban: 175 óra, 

o Technikumi oktatásban: - 

o Érettségire épülő oktatásban: 200 óra   

 

 A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

 Iskolai előképzettség:   Alapfokú iskolai végzettség  

 Alkalmassági követelmények: 

o Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  szükséges 

o Pályaalkalmassági vizsgálat:     szükséges 

 

 

 

 

 



Jelmagyarázat: E: elmélet; GY: gyakorlat  

 

 

Évfolyam 
1/9 

Ágazati alapoktatás 

2/10 

Szakirányú oktatás 

3/11 

Szakirányú oktatás 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 819+153=972 717+120=837 
(2112) 

2385 

Összes óraszám/hét 8+8=16 0,5+4+22,5=23+4 2,5+3+20,68+0,82=23,18+3,82  
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Tantárgy/témakörök 
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 Munkavállalói ismeretek 
18 

0% 

E: 0,5 
0  0  18 

GY: 0 

Álláskeresés 5      5 

Munkajogi alapismeretek 5      5 

Munkaviszony létesítése 5      5 

Munkanélküliség 3      3 
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Munkavállalói idegen nyelv 0  0  
62 

0 % 

E: 2,0 

GY: 0 
62 

Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések 
    11  11 

Önéletrajz és motivációs levél     20  20 

„Small talk” – általános 

társalgás 
    11  11 

Állásinterjú     20  20 

T
u
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u
s-

v
en

d
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lá
tá

s 
a
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o
zá

s A munka világa 
54 

0% 

E: 1,5 0 

0% 

E: 0 0 

0% 

E: 0 
54 

GY: 0 GY: 0 GY: 0 

Alapvető szakmai elvárások 9      9 

Kommunikáció és 

vendégkapcsolatok 
36      36 

Munkabiztonság és 

egészségvédelem 
9      9 

IKT a vendéglátásban 
72 

100% 

E: 0 0 

0% 

 0 

0% 

 
72 

GY: 2,0   

Digitális eszközök a 

vendéglátásban 
36      36 

Digitális tananyagtartalmak 

alkalmazása 
9      9 



Digitális eszközök a 

turizmusban 
27      27 

Termelési, értékesítési és 

turisztikai alapismeretek 

432 

50% 

E: 6 0 

0% 

 0 

0% 

 
432 

GY: 6   

A cukrászati termelés alapjai 108      108 

Az ételkészítés alapjai 108      108 

A vendégtéri értékesítés 

alapjai 
108      108 

A turisztikai és szálláshelyi 

tevékenység alapjai 
108      108 

Tanulási terület 

összóraszáma 
558  0  0  558 

 
Ágazati alapvizsga  

C
u

k
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Előkészítés 
0 

0% 

 108+36 

100% 

E: 0+1 62 

100% 

E: 0 
170+36 

 GY: 3 GY: 2 

Cukrászati anyagok 

technológiai szerepe, anyagok, 

eszközök előkészítése, 

anyaghányadok kiszámítása 

  108    108 

Munkafolyamatok 

előkészítése 
    62  62 

Cukrászati berendezések-

gépek ismerete, kezelése, 

programozása 

0 

0% 

 
72 

100% 

E: 0 
62 

100% 

E: 0 
134 

 GY: 2 GY: 2 

Cukrászati berendezések, 

gépek és készülékek kezelése 
  72  62  134 

Cukrászati termékek 

készítése 

0 

0% 

 

495+81 

100% 

E: 0+2 

407+89 

100% 

E: 0+2 

902+170 
 

GY: 

13,75+0,25 

 

GY: 13,13+0,87 

 

Töltelékek, krémek készítése, 

gyümölcsök, zöldségek 

tartósítása 

  38  18  56 

Tészták és 

uzsonnasütemények készítése 
  120    120 

Tészták és sós teasütemények 

készítése 
  92    92 

Krémes készítmények 

előállítása 
  74    74 



Édes teasütemények, mézesek 

készítése 
  91    91 

Felvertek és hagyományos 

cukrászati termékek készítése 
  80  74  154 

Nemzetközi cukrászati 

termékek készítése 
    160  160 

Bonbonok készítése     62  62 

Hidegcukrászati termékek 

készítése 
    62  62 

Különleges táplálkozási 

igények figyelembevételével 

készülő cukrászati termékek 

előállítása 

    31  31 

Cukrászati termékek 

befejezése, díszítés 

0 

0% 

 72+36 

100% 

E: 0+1 62+31 

100% 

E: 0+1 
134+67 

 GY: 2 GY: 2 

Bevonatok készítése, 

alkalmazása 
  18  18  36 

Cukrászati termékek egyszerű 

díszítése, tálalása 
  54  18  72 

Cukrászati termékek 

tervezése, különleges díszítése 
    26  26 

Anyaggazdálkodás-

adminisztráció-

elszámoltatás 

0 

0% 

 72 

70% 

E: 0,5 62 

70% 

E: 0,5 
134 

 GY: 1,5 GY: 1,5 

Anyaggazdálkodás   54  18  72 

Cukrászati termékek 

kalkulációja 
  18  26  44 

Elszámoltatás     18  18 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 

 
819 

 
655 

 
1474 

   

EGYBEFÜGGŐ SZAKMAI 

GYAKORLAT óraszáma: 
 175  175 

 

Megjegyzések: 

1. A táblázatban foglalt óraszámok megfelelnek a Cukrász szakmára készült Programtantervben1 előírt óraszámoknak. 

2. A Heti óraterv minta-Szakképzőiskola2 tartalmazza évfolyamonként az ágazati alapoktatásban és a szakirányú oktatásban a tervezett heti szakmai 

óraszámokat, az ennek alapján számított szabadsáv óraszámai a táblázatban az alapóraszámok mellett dőlt betűvel szerepelnek. 

                                                           
1 https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#turizmus-vendéglatas 
2 Útmutató a szakmai program készítéséhez (https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt) 



Az ágazati alapoktatás megszervezése 

 

A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 74. § szerint a szakképző intézményben a 

szakirányú oktatást megelőzően ágazati alapoktatás folyik. 

Az ágazati alapoktatást a technikum 9. és 10. évfolyamán, és a szakképző iskola 9. évfolyamán 

kell megszervezni. 

Az ágazati alapoktatás magában foglalja az adott ágazat közös szakmai tartalmait a képzési 

és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint. 

Az ágazati oktatás ágazati alapvizsgával zárul.  

A tanuló a sikeres ágazati alapvizsgát követően a szakképző intézményben külön felvételi 

eljárás nélkül folytathatja tanulmányait akkor, ha a tanuló és törvényes képviselője az általa 

választott szakmáról az ágazati alapoktatás során az igazgató által meghatározott időszakban 

nyilatkozik. 

Az ágazati alapoktatás elméleti oktatása iskolánkban, gyakorlati oktatása pedig iskolai 

tanműhelyeinkben, vagy ha iskolai tanműhely nem áll rendelkezésre, a Fenntartóval kötött 

együttműködési megállapodás keretében duális képző partnerek nem termelő tanműhelyeiben 

történik. Az együttműködési megállapodás kiterjed az ágazati alapvizsga gyakorlati részének 

megszervezésére is. 

A gyakorlati képző szervezetek iskolánk képzési programja alapján végzik az ágazati 

alapoktatást. A külső gyakorlati szervezetek ez alapján kidolgozzák és megküldik az iskolának 

a tantárgyak gyakorlati tananyagtartalmának tanmeneteit. Havonta elektronikus úton 

megküldik a tanulók érdemjeggyel történő tantárgyi értékelését, illetve hiányzás jelentését, 

mely a félévi és év végi értékelés alapjául szolgál. 

Az ágazati alapoktatás gyakorlati tevékenysége alatt a diákok tanulási eredmény alapú tanulói 

munkanaplót vezetnek. 

A tanulási eredmény alapú képzési programunk szerint az ágazati alapoktatásban is törekedni 

kell a hagyományos tantárgyi rendszer mellett a tanulási terület alapú oktatásra. Ebben a képzés 

szervezése elsősorban projekt alapon történik.  

Az ágazati alapoktatásban kell megteremteni az oktatási projektek kialakításának, 

szervezésének feltételeit, a tanulók önálló, páros, és csoportmunkában való eredményes 

foglalkoztatását. Törekedni kell arra, hogy az egyszerű önálló munkavégzést igénylő projekttől 

a diákok eljussanak a több tanulási területet átfogó, csoportmunkát igénylő projektekig.  

Az oktatási projektek élményszerű megvalósításával érheti el célját az ágazati alapoktatás, a 

tanulók megismerik az adott ágazat közös szakmai tartalmait, és az ágazati alapvizsga után 

egyértelműen választanak az ágazat szakmái közül. 

 

A tanulási eredmény alapú képzés (TEA) fokozatos bevezetése érdekében a hagyományos 

tantárgyi rendszer mellett új oktatásszervezési megoldások javasoltak. A korszerű pedagógiai 

módszertani eljárások közül kiemelt szerepet kap a projektmódszer, amely a tanulási terület 

alapú oktatás előnyeire építve komplex módon ismerteti meg a tanulókkal a tanulási terület 

tantárgyai, illetve a tantárgyak témakörei közötti összefüggéseket, egységes rendszerbe 

helyezve az elméleti és a gyakorlati ismereteket. 



Az ágazati alapoktatás első évében a Munkavállalói ismeretek, Turizmus-vendéglátás alapozás 

tanulási területeken javasolt 1-2 projekt megvalósítása, maximum 6 fős tanulói csoportokban. 

A projektek tervezési szempontjai: 

• a projektfeladat a PTT-ben a tanulási terület adott évfolyamra előírt tantárgyainak 

témaköreire, ismeretanyagára, az elvárt tudásszintre épüljön; 

• definiálni kell, hogy a KKK-ban előírt szakmai követelmények mely elemeinek 

teljesülését segíti; 

• törekedni kell a Tudás – Képesség – Attitűd - Autonómia, felelősség kontextusában 

meghatározott kompetenciák komplex fejlesztésére; 

• az elméleti és a gyakorlati feladattípusok igazodjanak az ágazati alapvizsga 

követelményrendszeréhez; 

• a részfeladatok kidolgozása során biztosítani kell a differenciálás, szükség szerint a 

felzárkóztatás lehetőségét; 

• meg kell határozni, hogy a projektmunka intézményen belül vagy a külső 

tanműhelyekkel való együttműködés keretében valósul meg; 

• adott ágazaton belül egy vagy több szakmára készülő tanulói csoportok vesznek 

részt a megvalósításban; 

• tantárgyanként és témakörönként a szükséges óraszámok meghatározása; 

• a tanulói teljesítmények értékelésének szempontjai, módjai (érdemjegyek 

témakörönként, tantárgyanként, az érdemjegyek súlyozása, gyakorisága) 

• a projekt kidolgozásának dokumentálása (elektronikus, papír alapú, termékről 

készült fotó, stb.); 

• a projekttervek a szakmai elméleti és a szakmai gyakorlati oktatói munkaközösségek 

munkaterveinek mellékletét képezik; 

• a projektmunka megfelelő elemeit a projektet vezető oktatók a tanmeneteikben 

szerepeltetik; 

• az oktatók félévkor és év végén beszámolnak írásban a projektmunka 

eredményeiről, tapasztalatairól. 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása: 

 

A turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás során a tanuló betekintést nyer a cukrász, szakács, 

vendégtéri és turisztikai szakmák tevékenységébe. Megkülönbözteti, felhasználás előtt 

alkalmassá teszi, előkészíti a termékkészítéshez a nyersanyagokat, ügyel a minőségükre. 

Kiválasztja a munkafolyamatokhoz szükséges eszközöket, gépeket, kézi szerszámokat, 

berendezéseket. A cukrászati termékkészítés során, tésztákat gyúr, kever, habot ver, kinyújtja, 

darabolja, kikeni, nyomózsákkal alakítja, megsüti, betölti, díszíti a termékeket. Az ételkészítés 

során, főz, párol, pirít, grillez, süt zárt térben és bő zsiradékban, kialakítja a termékek ízét, 

állagát, megjelenését. A vendégtérben éttermi alapterítést végez, a vendég előtt desszerteket, 

salátákat, alkoholmenetes kevert italokat készít. Megkülönbözteti a szálláshelytípusokat, a 

régió turisztikai szolgáltatóit, ajánlja a vendégeknek a saját turisztikai régióját, természeti 

adottságait. Fogadja a vendéget, ismerteti, felszolgálja a rendelkezésre álló ételeket és italokat. 

Munkatevékenysége során betartja a munkabiztonsági, egészségvédelmi, higiéniai és 

környezetvédelmi szabályokat, előírásokat. Az üzleti érintkezés szabályai szerint kommunikál 

a munkatársaival, a vendégekkel, betartja, a viselkedési szabályokat, elfogadja a különböző 



nemzeti kultúrák sajátosságait. Feladataihoz munkája során szövegszerkesztő és táblázatkezelő 

programokat használ, szakmai információgyűjtéshez a világhálón tájékozódik és hagyományos 

információs forrásokat felhasznál.  

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményei: 

 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódo

k, attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1. 

Napi 

munkatevékenysé

g e során az üzleti 

érintkezés 

szabályai szerint 

kommunikál 

magyar és 

legalább egy 

idegen nyelven a 

munkatársaival, a 

vendégekkel 

Ismeri az alapvető 

nyelvi, írásos és 

szóbeli 

kommunikációs 

elvárásokat és 

normákat magyar és 

a tanult idegen 

nyelven. 

Empatikus 

munkatársaival 

és a vendégekkel 

szemben, nyitott 

és érzékeny a 

kommunikációs 

elvárásokra. 

Betartja az alapvető 

kommunikációs és 

viselkedési 

szabályokat. 

2. 

Munkaviszony 

létesítésekor, 

munkavégzéskor 

és felmondáskor 

érvényesíti 

munkavállalói 

jogait, a 

munkaszerződésé

n ek megfelelően. 

Ismeri a 

munkaszerződés, 

lényegét, tartalmi 

elemeit, a Munka 

Törvénykönyvének a 

munkavállalóra 

vonatkozó 

kötelezettségeit és 

jogait 

Törekszik a 

munkaszerződésé

ben foglaltak 

pontos 

megvalósulására, 

kötelezettségeit 

az előírásoknak 

megfelelően 

betartja, 

munkavégzése 

során 

együttműködik 

munkáltatójával. 

Betartja a 

munkaügyi 

szabályokat és 

felelősséget vállal a 

saját 

munkavégzésért. 

Munkaszerződésben 

foglaltakat képes 

önállóan értelmezni. 

3. 

A világhálón 

tájékozódva 

szakmai 

tartalmakat keres. 

Felhasználói szinten 

ismeri a 

vendéglátásturisztiká

hoz kapcsolódó 

internetes szakmai 

felületeket. 

Magabiztosan 

kezeli a 

programokat. 

Pontosan, 

precízen rögzít 

adatokat, ügyel a 

helyesírás 

szabályainak, 

formai 

követelmények 

betartására. 

Önállóan készíti el 

az instrukciók 

alapján kiadott 

feladatot, táblázat 

alkotásával, 

szövegszerkesztő 

program 

használatával. A 

világhálón önállóan 

tud tájékozódni, a 

releváns szakmai 

tartalmakat 

értelmezni. Betartja 

a vendéglátó kézi 

szerszámokra, 

gépekre, 

berendezésekre 

vonatkozó 

4. 

Információkat, 

adatokat 

számítógépes 

szoftverek 

használatával 

rendszerez. 

Tisztában van a 

szövegszerkesztő és 

táblázatkezelő 

programok kínálta 

lehetőségekkel. 

5. 

Kiválasztja és 

használja a 

vendéglátás 

munkafolyamatai

hoz szükséges 

megfelelő 

Ismeri a 

vendéglátásban 

használt kézi 

szerszámokat, 

gépeket, 

berendezéseket és 

Társas 

helyzetekben 

figyel a körülötte 

lévőkre. 



eszközöket, 

gépeket, kézi 

szerszámokat, 

berendezéseket. 

eszközöket, valamint 

azok használati 

lehetőségeit. 

balesetvédelmi 

előírásokat, képes a 

balesetveszélyes 

helyzeteket 

megelőzni és 

elhárítani. 

6. 

Napi munkáját a 

vendéglátásra és 

turisztikára 

vonatkozó munka- 

és tűzvédelmi, 

egészségvédelmi, 

környezetvédelmi 

szabályok, 

előírások alapján 

végzi.   

Ismeri a 

vendéglátásturizmus 

tevékenységeire 

vonatkozó munka- és 

tűzvédelmi, 

környezetvédelmi 

előírásokat és 

teendőket. 

Munkavégzés 

közben 

felelősségteljesen 

viselkedik, 

probléma esetén 

higgadtan hajtja 

végre a szükséges 

teendőket. 

Saját tevékenysége 

közben betartja a 

munkavédelmi, 

balesetelhárítási, 

tűzbiztonsági 

környezetvédelmi 

előírásokat. 

7. 

Az élelmiszerek 

tárolását a FIFO 

elvek alapján 

végzi. 

Alapszinten ismeri a 

FIFO elv lényegét. 

Figyelemmel 

kíséri a 

szavatossági időt 

a nyersanyagok 

szakosított 

tárolásánál. 

Instrukciók alapján 

végzi a 

nyersanyagok 

helyes, szakszerű 

tárolását. 

8. 

A receptúrában 

szereplő 

mennyiségeket 

kiméri. 

Ismeri a tömeg és 

űrtartalom 

mértékegységeket, a 

mértékegységek 

átváltását, a tárázás 

helyes alkalmazását, 

a mérés műveletét. 

Törekszik a 

receptúrában 

szereplő 

mértékegységek 

pontos 

betartására. 

Felelősségteljesen 

és önállóan végzi 

mérési feladatait. 

9. 

Szálláshelyet ajánl 

a vendég igényei 

alapján, a saját 

régiójában. 

Azonosítja a 

szálláshelyek 

különböző típusait. 

Törekszik a 

szálláshelyek 

minél szélesebb 

kínálatának a 

megismerésére, 

elsősorban saját 

régiójában. 

Az igény alapján 

kiválasztott 

szálláshelyet és 

szolgáltatásait 

önállóan bemutatja.  

10. 

Saját turisztikai 

régiójában 

megtalálható 

turisztikai, 

vonzerőiket és 

adottságokat 

megkülönböztet. 

Ajánlja a saját 

régiójában 

megtalálható 

legjelentősebb 

nemzetközi 

turisztikai 

vonzerővel 

rendelkező 

Ismeri az ország és 

saját régiójának 

turisztikai attrakcióit, 

vonzerőit, a régiót 

meghatározó 

természeti 

adottságokat, 

különös tekintettel a 

gyógyturizmusra, 

fesztiválokra, 

gasztronómiára. 

Törekszik 

tudásának 

horizontális és 

vertikális 

bővítésére a 

turisztikai 

látványosságok 

területén. 

Iránymutatás 

alapján, előzetes 

felkészülés után, 

önállóan vagy 

társaival 

együttműködve 

projektmunka 

keretében 

bemutatja 

turisztikai 

régiójának egyegy 

jellemző 

attrakcióját, 

vonzerejét 

(rendezvényt, 

fesztivált, 



helyszíneket, 

rendezvényeket. 

gyógyturisztikai 

attrakciót).  

11. 

Éttermi 

alapterítést végez 

a szakmai 

előírások alapján. 

Ismeri az alapterítés 

előírásait, a terítés 

lépéseit, a terítéshez 

használt eszközöket. 

Törekszik az 

előírások szerinti, 

hibátlan terítésre. 

Az előzetesen 

begyakorolt 

műveletek alapján, 

önállóan készíti az 

alapterítéket. 

12. 

Fogadja a 

vendéget, 

ismerteti az 

ételeket és 

italokat, az 

elkészített ételeket 

és italokat svájci 

felszolgálási 

módban 

felszolgálja. 

Ismeri a vendéglátó 

üzletben a 

vendégfogadás és a 

svájci felszolgálási 

mód szabályait. 

Törekszik a 

vendégekkel 

szemben a lehető 

legudvariasabb 

magatartást 

tanúsítani. 

Betartja a szakma 

szabályait 

kommunikációja, 

vendégfogadás és 

az étel- és ital 

felszolgálás során. 

13. 

Receptúra alapján 

alkoholmentes 

kevert italokat 

készít. 

Ismeri (Lucky 

Driver; Shirley 

Temple; 

Alkoholmentes 

Mojito; 

Alkoholmentes Pińa 

Colada) 

elkészítésének 

módját, alapanyait, a 

kevert ital készítés 

lépéseit. 

Törekszik a 

termék 

receptúrájának 

megfelelő 

anyagot 

kiválasztani. 

Törekszik az 

elkészített ételek 

és italok recept 

szerinti hibátlan 

elkészítésre, 

odafigyel a 

technológiai 

lépések pontos 

betartására. 

Az előzetesen 

begyakorolt 

műveletek alapján, 

önállóan készíti el a 

kevert italokat. 

14. 

Vendég előtt 

ételeket készít 

(desszertkészítés, 

salátakeverés). 

Ismeri a vendég előtt 

készíthető 

desszerteket és 

salátákat, az 

elkészítésükhöz 

használt eszközöket. 

Az előzetesen 

begyakorolt 

műveletek alapján, 

önállóan készíti a 

megismert ételeket. 

15. 

A cukrászati 

készítményekhez 

használt alap és 

járulékos 

anyagokat, íz, 

illat, és állomány, 

alapján 

megkülönbözteti. 

Ismeri a cukrászati 

termékkészítéshez 

használt 

nyersanyagok, 

járulékos anyagok 

általános és 

érzékszervi 

tulajdonságait, a 

nyersanyagromlás 

jellemzőit. 

Betartja a 

nyersanyagokra, 

járulékos 

anyagokra 

vonatkozó 

minőségi 

követelményeket. 

16. 

Kiválasztja a 

zöldség és 

gyümölcs 

előkészítéshez, 

daraboláshoz 

szükséges 

eszközöket, kézi 

szerszámokat. 

Ismeri a zöldség és 

gyümölcs 

előkészítéshez és 

daraboláshoz 

használt, konyhai 

kéziszerszámokat, 

eszközöket és azok 

Végrehajtja a 

kiszabott 

feladatot, 

gazdasásosan és 

esztétikusan 

végez előkészítő 

és tisztító 

műveleteket. 

A balesetvédelmi és 

munkavédelmi 

előírások betartása 

mellett, önállóan 

dolgozik. 



biztonságos 

használatát. 

17. 

Cukrászati 

alapműveletek 

végez (előkészítő 

műveleteket, 

tésztakészítő, 

tésztafeldolgozó 

sütő, 

töltelékkészítő, 

befejező 

műveleteket). 

Ismeri az anyagok, 

eszközök előkészítő 

műveleteit, az 

egyszerűbb 

technológiájú 

cukrászati tészták 

készítését, (a gyúrt 

omlós, kevert omlós, 

forrázott tészta, 

felvert tészták) 

feldolgozását, sütését 

és az ezekből készült 

egyszerűbb termékek 

előállítását. Ismeri a 

termékekhez tartozó 

töltelékek készítését, 

felhasználását, a 

termék betöltését, 

befejező műveleteit a 

kreatív díszítés 

alapjait. 

Rendszerezi, 

feladatait 

összefűzi a 

tevékenységeket, 

fogékony az 

információk 

befogadásra, 

odafigyel a 

cukrászati 

termékek helyes 

technológiájára. 

Előzetesen 

begyakorolt 

cukrászati 

alapműveletek 

alapján önállóan 

készíti a megismert 

termékeket. 

18. 

Konyhatechnológi

ai alapműveleteket 

(sütés, főzés, 

párolás, pirítás, 

grillezés) végez. 

Ismeri a 

konyhatechnológiai 

alapműveleteket 

Az étel jellegének 

megfelelő 

ízesítésre, 

fűszerezésre 

törekszik. 

Az előzetesen 

begyakorolt 

konyhatechnológiai 

műveleteket 

önállóan elvégzi a 

megismert ételek 

esetében. 

19. 

Ételek 

elkészítéséhez 

használatos 

fűszereket, 

ízesítőket 

felismeri, 

arányosan 

használja, 

megkülönbözteti 

azokat. 

Az ételkészítés során 

használt fűszerek, 

ízesítők 

tulajdonságaival, íz 

jellemzőivel 

tisztában van. 

Ügyel a 

nyersanyagok, 

ízesítő anyagok 

szakszerű 

kezelésére 

tárolására, a 

minőségük 

megőrzésére. 

Kizárólag 

megfelelő 

minőségű 

fűszereket 

használ. 

Ellenőrzi használat 

előtt a fűszerek 

frissességét és 

szavatossági 

idejüket. 

20. 

Konyhatechnológi

a i műveleteket 

(előkészítő, 

elkészítő, 

kiegészítő, 

befejező) végez. 

A tanuló ismeri az 

alapanyagok 

megfelelő 

előkészítését, az 

ételek elkészítéséhez 

tartozó teljeskörű 

munkafolyamatokat. 

 

féle 

konyhatechnológi

ai eljárásokkal 

ételeket készít,  

tálalásig igény 

szerint melegen 

tartja, hűti az ételt,  

Az étkezés 

típusának 

Munkáját idő és 

műveleti sorrend 

szerint pontosan 

áttekinti, logikusan 

megtervezi, és 

előkészíti a 

szükséges 

alapanyagokat és 

eszközöket, 



jellegének 

megfelelően tálal 

és díszít,  betartja 

a munka- és 

balesetvédelmi, 

HACCP, 

környezetvédelmi

, valamint más 

hatósági 

előírásokat, 

tisztán tartja a 

munkahelyét, 

gépeket, 

berendezéseket és 

kéziszerszámokat. 

törekszik az 

alapanyagok 

gazdaságos 

felhasználására.   

Munkáját 

gyakorlati 

szempontból 

logikus sorrendben, 

gyorsan, időre, 

határozottan, csak a 

szükséges 

eszközöket 

használva, tisztán 

elvégzi. 

 

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai: 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 

Írásbeli vizsga: 

A vizsgatevékenység megnevezése: - 

A vizsgatevékenység leírása: - 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: - 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: - 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: - 

Gyakorlati vizsga: 

A vizsgatevékenység megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazati alapvizsga gyakorlata  

A vizsgatevékenység leírása 

A) vizsgarész: Konyhatechnológiai tevékenység: Szakmai területenként meghatározott 

műveletek, munkafeladatok önálló elvégzése. A munkaterület birtokbavétele, ellenőrzése. Egy 

megadott étel elkészítéséhez szükséges alapanyagok előkészítése, az étel konyhatechnológiai 

úton történő elkészítése, esztétikus tálalása, az étel jellegének megfelelően történő díszítése 3 

normál adagban. A munkaterület, munkavégzés utáni alapos tisztítása, beleértve a vizsga során 

használt eszközöket, berendezéseket is. A vizsgázó a vizsgatevékenység alatt folyamatosan 

figyel a vele párhuzamosan dolgozó tanulótársaira, a többi vizsgázóra. A tűz-, munka- és 

balesetvédelmi előírásokat szigorúan betartja.  

Időtartam: 90 perc  

A vizsgázó az alábbi ételek közül egy ételt készít el: 

1) Zöldséges rizottó 

2) Hal tempura (magyar fehérhúsú halból), friss kevertsalátával, citrusos vinagrette öntettel 

3) Natúr csirkemell filé, tejszínes gombamártással, párolt rizzsel 



4) Parajkrém leves, buggyantott tojással 

 

B) vizsgarész: Cukrászati termékkészítés: A vizsgázó megadott cukrászati termékek közül 

egyet készít el a tanult technológia és a rendelkezésre álló receptúra szerint.  

Cukrászati termékek: 

1) 10 szelet piskóta rolád barackízzel töltve, 

2) 10 db linzerkarika barackízzel töltve 

3) 500 gramm fánkocska ízesített tejszínhabbal töltve forrázott tésztából 

4) 500 gramm barackízzel töltött Néró teasütemény   

Időtartam: 90 perc  

C) vizsgarész: Értékesítési tevékenység: A vizsgázó előkészíti az éttermet, majd megterít 2 

főre, fogadja a vendégeket, készít a részükre 2 adag alkoholmentes kevert italt, és 2 adag főételt, 

2 adag desszertet felszolgál a vendégeknek. A vizsgázó 1 alkoholmentes kevert italt készít el 3 

adagban (2 adagot a vendégek, 1 adagot a vizsgabizottság részére kóstolás céljából) a tanult 

receptúra szerint:  

Elkészíthető alkoholmentes kevert italok: 

1) Lucky Driver 

2) Shirley Temple 

3) Alkoholmentes Mojito 

4) Alkoholmentes Pińa Colada 

A felsorolt alkoholmentes kevert italok receptúrái megtalálhatók az érvényben lévő IBA listán.  

Időtartam: 60 perc 

D) vizsgarész: Portfólió készítése  

A vizsgázó az iskola székhelye szerinti régióban megtalálható, a tanuló által választott egy 

turisztikai attrakciót és egy szálláshelyet és annak szolgáltatásait bemutatja. A bemutatót 

elektronikus formában, szövegszerkesztő program használatával készíti el, a vizsgát szervező 

szakképző intézmény által megadott határidőre és e-mail címre beadja. 

Az elkészített dokumentum formai követelményei: terjedelme a fedőlapon (téma megnevezése, 

készítő megnevezése, dátum) kívül 2-5 A4-es oldal (betűtípus:Times New Roman/Arial , 

betűméret: 12, szövegtörzs sorkizárt), tartalma tagolt, kiemeléseket tartalmaz. A képek és a 

forrásmegjelölés mellékletben szerepeltethetőek a minimum terjedelmen felül. A vizsga 

keretében szóban és PPT formátumban prezentálja.  

Időtartam: nem releváns  

A vizsgarészek között szünetet kell biztosítani a vizsgázók részére, amely nem képezi a 

vizsgatevékenység részét.  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 250 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 100 % 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési 

útmutató alapján történik 



Vizsgarész/közös értékelési 

szempont 

Értékelési szempontok Maximális 

pontszám 

A) Konyhatechnológiai 

tevékenység 

Érzékszervi szempontok alapján történő értékelés: Illat, 

kinézet, íz. Ételkészítési szabályok szempontjai szerint: Az étel 

hőmérséklete, állaga, hőkezelésének megfelelősége. Tálalási 

szabályok szempontjai szerint: Megfelelő arányban vannak a 

fogás elemei. Esztétikus elrendezés és díszítés. Tányér épsége, 

tisztasága. 

25 

B) Cukrászati 

termékkészítés 

A tésztakészítés technológiájának betartása a feldolgozás 

egyenletessége. A kisült tészta állaga. A késztermék termék íze, 

megjelenése, tálalása. 

25 

C) Értékesítési tevékenység Ügyel a kommunikációra, szakmailag meggyőző, előadása 

figyelemfelkeltő élményteli. 

25 

D) Portfólió készítés Tartalmi követelmények: 

a régió földrajzi elhelyezkedésének bemutatása; 

a régió társadalmi, gazdasági, természeti, kulturális, 

gasztronómiai adottságainak bemutatása; 

a turisztikai régió választott attrakciójának átfogó bemutatása; 

a szálláshely és szolgáltatásainak átfogó bemutatása; 

Formai követelmények: 

terjedelme a fedőlapon (téma megnevezése, készítő 

megnevezése, dátum) kívül 2-5 A4-es oldal (betűtípus: Times 

New Roman/Arial, betűméret: 12, szövegtörzs sorkizárt),  

tartalma tagolt, kiemeléseket tartalmaz.  A képek és a 

forrásmegjelölés mellékletben szerepeltethetők a minimum 

terjedelmen felül. 

25 

Összesen 100 

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

61 %-át elérte. 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:-- 

 

Szakirányú oktatás 

 

Sorsz

ám 

Készségek, képességek Ismeretek Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

1. Kiválasztja a cukrászati 

termékkészítéshez 

szükséges anyagokat. 

Összefüggéseiben 

ismeri a cukrászati 

nyersanyagokat, 

azok tulajdonságait, 

azok változásait a 

különböző 

technológiákra. 

Törekszik a 

folyamatos 

anyagismereti 

tudás fejlesztésére 

a minél jobb ízű 

minőségi termékek 

elérésére. 

Felelősséggel, minden 

felhasználási szempontot 

figyelembe véve választja 

ki az anyagokat 

2. Kiszámítja a 

termékkészítéshez 

szükséges 

mennyiségeket, kiméri a 

Ismeri az 

anyaghányadszámítá

st a különböző 

mennyiségek 

Szem előtt tartja a 

gazdaságos 

anyagfelhasználást, 

mérés közben 

Önállóan megtalálja és 

korrigálja az előkészítő 

műveletek hibáit. 



nyersanyagokat. 

Megtervezi az 

előkészítő műveleteket, 

az összetett cukrászati 

munkafolyamatok 

előkészítését. 

esetében, a 

mennyiségi egységek 

átváltását. Ismeri a 

cukrászati anyagok, 

eszközök előkészítő 

műveleteit, az 

összetett 

munkafolyamatok 

előkészítésének 

folyamatát és 

lépéseit. 

törekszik az 

alapanyagok 

receptúrában 

szereplő pontos 

mennyiségi 

egységek szerinti 

előkésztésére. 

3. Megtervezi az összetett 

cukrászati 

termékkészítő 

munkafolyamatok 

előkészítését. 

Ismeri a gyártási, 

gazdaságossági és 

ergonómiai 

szempontok alapján a 

munkafolyamatok 

előkészítésének 

tervezését. 

Összesített 

anyaghányadok 

alapján ismeri a 

vételezendő 

anyaglista 

készítésének 

módszerét. 

Törekszik a 

leghatékonyabb 

munkaműveleti 

sorrend, 

munkafolyamat 

kiválasztására. 

4. A termékkészítéshez 

használandó 

berendezéseket, 

cukrászati gépeket, 

kisebb készülékeket 

üzembe helyezi, 

beprogramozza, tisztán 

tartja. 

Ismeri a 

cukrászatban 

alkalmazott 

berendezések, gépek 

kisebb készülékek 

működési elvét, 

üzembe helyezését, 

összeállítását, 

beprogramozását, 

tisztítási utasításait. 

Gépek, 

berendezések 

használatakor 

felelősséggel 

tartozik saját 

viselkedéséért, 

vigyáz mások 

egészségére, testi 

épségére is. 

Betartja a berendezések, 

gépek kisebb készülékek 

használatakor előírt 

balesetvédelmi 

utasításokat. 

5. Töltelékeket, krémeket 

készít, gyümölcsöket, 

zöldségeket tartósít, 

uzsonnasüteményekhez, 

sós és édes 

teasüteményekhez, 

krémes termékekhez és 

hagyományos 

cukrászati termékekhez. 

Ismeri a gyümölcs 

töltelékek, olajos 

magvakból készült 

töltelékek, 

túrótöltelékek, sós 

töltelékek, 

tojáskrémek, tartós 

töltelékek, 

vajkrémek, 

puncstöltelék 

tejszínkrémek 

készítésének 

technológiáit, 

valamint a gyümölcs 

és zöldségtartósítás 

módszereit. 

Törekszik a legjobb 

alapanyagok 

kiválasztására, 

változatos 

ízesítésre, 

egyhangúság 

elkerülésére, új 

ízek, technológiák 

kipróbálására. 

Önállóan végzi a 

töltelékkészítés 

műveletét. 



6. Uzsonnasüteményekhez 

tésztát készít, melyet 

egyenletes nagyságban 

és tömegben feldolgoz. 

Töltött és töltetlen 

uzsonnasüteményeket 

készít a tészták 

felhasználásával. 

Ismeri a gyúrt 

élesztős, a kevert 

élesztős, a hajtogatott 

élesztős, az omlós 

élesztős, vajas tészta, 

omlós tészta nehéz 

felvert készítését, a 

tésztákból készíthető 

uzsonnasütemények 

előállítási 

technológiáját. 

Törekszik a 

minőségi 

alapanyagok 

felhasználására, 

előtérbe helyezi az 

egészséges 

táplálkozást. 

Precízen végzi a 

tésztakészítés, 

formázás, 

darabolás, töltés 

műveleteit. 

Törekszik a legjobb 

minőségű 

tésztakészítésre, az 

igényesség 

tükröződik 

munkáján. 

Törekszik a 

technológiai 

fortélyok, az apró 

szakmai fogások 

elsajátítására. 

Precíz, odafigyel a 

tészta egyenletes 

alakítására, 

töltésre, 

kikészítésre. 

Törekszik egy 

tésztatípuson belül 

a változatos 

szortimentek 

előállítására. 

Kreatív a díszítő 

anyagok változatos 

alkalmazásában, új 

megoldásokat 

kezdeményez, 

figyel az ízek 

harmóniájára. 

Felelősséget vállal a 

tésztakészítő módszerek 

fejlesztésére, az innovatív 

megoldások 

alkalmazására, követi a 

szakmai innovációkat. 

Odafigyel a termékek 

minőségére, a méret és 

töltési súly 

egyenletességére. Új 

megoldásokat 

kezdeményez a 

tésztakészítő módszerek 

fejlesztésére. 

7. Sós teasüteményekhez 

tésztákat készít, melyet 

egyenletes nagyságban 

és tömegben feldolgoz. 

Töltött és töltetlen sós 

teasüteményeket állít 

elő. 

Ismeri a vajastészta, 

forrázott tészta, sós 

omlós tészta 

készítését, a 

tésztákból készült 

töltött és töltetlen 

teasüteményeket, 

azok előállítását és 

elkészítési 

technológiáit. 

8. Krémes termékekhez 

tésztákat, krémlapokat, 

tésztahüvelyeket készít, 

töltési műveleteket 

végez, krémes 

termékeket állít elő. 

Ismeri a krémes 

termékek készítését, 

a termékhez tartozó 

tészta készítését, 

feldolgozását, 

sütését, a krémes 

termékek 

előállításának 

technológiáját. 

9. Édes teasüteményekhez 

tésztákat készít, 

feldolgoz, egyenletes 

nagyságban és 

tömegben. Töltött és 

töltetlen édes 

teasüteményeket állít 

elő. 

Ismeri az omlós-, 

felvert-, hengerelt- és 

egyéb tészták 

előállítását. Töltetlen 

és töltött édes 

teasütemények 

készítését. 

10. Gyors érlelésű 

mézeskalácstésztából 

félkész és 

késztermékeket készít. 

Ismeri a gyors 

érlelésű 

mézeskalácstészta 

készítését 

feldolgozását, sütését 

és a díszítés 

különböző 

módszereit. 

Nyitott a régi 

hagyományok újra 

gondolására, a 

tradíció és a 

hagyomány 

ápolására. Szép 

esztétikus díszítést, 

motívumokat 

készít. 

Betartja a tésztakészítésre, 

tésztalazításra, 

pihentetésre vonatkozó 

technológiai előírásokat. 

11. Hagyományos 

cukrászati termékeket, 

tortákat, szeleteket, 

Ismeri a könnyű és 

nehéz felvertek, 

készítését. Ismeri a 

Figyelmet fordít a 

hagyományos 

cukrászati 

Fontosnak tartja 

cukrászati 

termékkészítési 



tekercseket, 

minyonokat, omlós 

desszerteket készít. A 

termékekhez tésztákat 

készít, feldolgozza 

azokat, töltési és sütési 

műveletet végez. 

hagyományos alap 

torták (Dobos-, 

Esterházy- Trüffel-, 

Sacher- Puncs-, 

formában sült 

gyümölcstorta) és a 

hagyományos 

tejszínes torták 

(Oroszkrém-, Fekete 

erdei-, tejszínes, 

túró-, tejszínes 

joghurt torta) 

készítését. Ismeri 

különleges ízesítésű 

üzleti specialitások, a 

szeletek készítését, a 

tekercsek, a minyon 

alap termékeinek, és 

az omlós tésztából 

készült desszertek 

előállításának 

technológiáját. 

termékek 

minőségére, 

elkészítésére, 

esztétikus 

megjelenésére. 

tradíciójának őrzését. 

Betartja a hagyományőrző 

cukrászati termékek 

receptúráját, készítési 

módját. 

12. Nemzetközi cukrászati 

trendet követve francia 

irányzatú cukrászati 

termékeket, tortákat, 

desszerteket, 

aprósüteményeket 

készít, megtervezi a 

félkész termékek 

előállítási sorrendjét, 

elkészíti a termékhez 

tartozó félkész 

termékeket és töltési 

műveleteket végez. 

Ismeri a félkész 

termékek készítési 

sorrendjét. Ismeri a 

francia felvert, 

(Dacquise-, Genoise-

, marcipános 

csokoládé - Jokonde 

felvert), a francia 

omlós tészták, a 

forrázott tészták, a 

zselés betétek, a 

roppanós rétegek, a 

krémek, (Ganache 

Mousse Cremeux, 

francia és olasz 

vajkrém) készítését. 

Ismeri a vágott, 

formában 

dermesztett 

monodesszerteket, a 

tartlettek, a francia 

forrázott tésztából 

készült desszertek 

készítését. 

Nemzetközi trend 

szerint készült torták, 

mini desszertek 

macaronok, 

pohárdesszertek 

Törekszik a 

harmonikus 

fantáziadús, 

ízléses, letisztult, 

kikészítés 

alkalmazására. 

Betartja a nemzetközi 

cukrászati termékek 

nyersanyagainak 

minőségi követelményeit, 

a termék készítés 

technológiai előírásait. 



készítésének 

technológiáját. 

13. Hideg cukrászati 

készítményeket, 

fagylaltot, parfét készít. 

Ismeri a fagylalt 

szárazanyagtartalmá

nak meghatározását, 

a fagylalt keverékek 

fajtáit, készítési 

műveleteit, a 

keverékek 

fagyasztási, díszítési, 

tárolási szabályait. 

Ismeri a parfé 

készítés módszereit 

(fagylalt és 

tejszínhab 

keverékéből, 

tejszínes 

fagylaltokból, 

Semifreddo 

készítésének 

technológiáját). 

Törekszik a 

természetes 

anyagok 

alkalmazására, az 

új ízek 

kialakítására. 

Betartja a fagylaltkészítés 

élelmiszerbiztonsági és 

technológiai szabályait, 

különösen figyel a 

fogyaszthatóság szem 

előtt tartására. 

14. Bonbonokat, bonbon 

tölteléket készít, 

csokoládét temperál, 

csokoládé hüvelyes és 

mártott termékeket 

készít. 

Ismeri a csokoládé 

fajtákat, a temperálás 

módszereit. Ismeri a 

csokoládébonbonok, 

krémbonbonok, 

grillázsbonbonok, 

nugát bonbonok, 

gyümölcsbonbonok 

készítésének 

technológiáját. 

Törekszik a 

harmonikus, 

változatos ízű, 

roppanós 

bonbonok 

készítésére az új 

díszítési technikák 

alkalmazására. 

Betartja, a 

csokoládétemperálás 

szabályait, a 

töltelékkészítés, a bonbon 

készítés előírásait. 

15. Cukrászati termékekhez 

bevonó anyagokat 

készít és/ vagy 

alkalmassá teszi a 

bevonó anyagokat a 

feldolgozásra. 

Ismeri a 

baracklekvárbevonat

, a zselé készítés 

módszereit, a fondán 

melegítését és 

hígítását, a csokoládé 

hígítás és temperálás 

szabályait. Ismeri a 

nemzetközi 

cukrászati trend 

szerint készülő 

bevonatok, 

(tükörbevonó, 

gourmand bevonó, 

kompresszorral fújt 

csokoládé bevonat) 

készítésének 

technológiáját. 

Törekszik a 

minőségi anyagok 

és a saját készítésű 

bevonatok 

felhasználására. 

Betartja a cukrászati 

termékek bevonásához 

alkalmazott bevonatok 

készítésére, 

alkalmazására vonatkozó 

előírásokat, technológiai 

paramétereket, 

figyelembe véve a 

nemzetközi cukrászati 

trendeket is. 

16. Cukrászati termékek 

egyszerű díszítési és 

Ismeri, az 

uzsonnasütemények, 

a sós teasütemények, 

Törekszik a termék 

ízéhez harmonizáló 

bevonat 

Új technikákat keres az 

innovatív díszítésre és 

tálalásra. Tudatosan 



befejező műveleteit 

végzi. 

az édes 

teasütemények, a 

krémes termékek, a 

hagyományos 

cukrászati termékek 

a nemzetközi 

cukrászati termékek, 

a hidegcukrászati 

termékek az egyszerű 

díszítési műveleteit, 

a bevonás, a szórás, a 

burkolás, a 

fecskendezés a 

felrakás, a formázás 

alkalmazását 

valamint a 

termékekhez tartozó 

szeletelést, 

adagolást, tálalást. 

kiválasztására, a 

tiszta, egyenletes 

áthúzás, mártás, 

szórás, burkolás 

fecskendezés 

műveletének 

alkalmazására, a 

precíz kreatív ízben 

harmonizáló 

felrakásos díszek 

készítésére, a 

szeletelés adagolás 

egyenletességére. 

Figyelemmel kíséri 

a díszítési 

technikák 

fejlődését, nyitott 

az új megoldások 

alkalmazására. 

fejleszti esztétikai érzékét, 

figyeli a szakmai 

változásokat, trendeket, és 

követi azokat. 

17. Díszmunkákat tervez, 

különleges díszítéseket 

végez. 

Ismeri a munkarajz 

készítését (díszek, 

anyagok, színek és 

formák 

harmonizálásának 

figyelembevételével)

. Ismeri a 

fecskendezés 

alkalmazását. Ismeri 

a csokoládévirágok 

készítését, plasztik 

csokoládé 

formázását, marcipán 

figurák modellezését, 

virágok készítését. 

Ismeri a cukorfőzés, 

karamellöntés, 

formázás, húzás és 

fújás technológiáját, 

Ismeri az ünnepi, 

egyedi formájú torták 

készítésének 

technológiáját. 

Törekszik a 

különleges 

technikák 

elsajátításra. 

Tisztán, precízen 

dolgozik, figyel a 

harmóniára és a 

letisztult 

megjelenésre. 

Fejleszti szépérzékét 

internet és szakkönyvek 

segítségével gyűjtött 

információkkal. 

18. A cukrász anyagokat, 

tésztakészítő, sütemény 

készítő műveleteket 

idegen nyelven 

bemutatja. 

Ismeri a cukrász 

termékkészítéshez 

szükséges anyagokat, 

műveleteket idegen 

nyelven. 

Nyitott a szakmai 

idegen nyelvi tudás 

bővítésére, minél 

szélesebb körű 

szakmai szókincs 

használatára. 

Idegen nyelvi ismereteit 

szakkönyvekből, 

világhálóról folyamatosan 

bővíti. 

19. Árugazdálkodási 

feladatokat végez. 

Árukészletet, az áru 

mennyiségét, 

Ismeri a beérkezett 

áru ellenőrzésének 

lépéseit (minőségi, 

mennyiségi, érték 

Munkája során 

szem előtt tartja a 

az áru tárolására, 

raktározására 

Önállóan ellenőrzi, az 

árukészlet mennyiségét, 

minőségét, a 

minőségmegőrzés idejét, 



minőségét, raktározási 

rendet ellenőriz, 

megállapítja, 

megrendeli az 

áruszükségletet. 

szerinti áruátvétel), 

az 

élelmiszertípusnak 

megfelelő szakosított 

raktározás 

követelményeit, a 

romlott áru 

kezelésének 

szabályait Ismeri az 

árukészlet az 

árufelhasználás, az 

áruszükséglet 

megállapításának 

módszereit. Ismeri az 

árurendelés szóbeli 

és írásbeli 

lehetőségeit. Ismeri a 

raktárgazdálkodási 

számítógépes 

program 

alkalmazását. 

vonatkozó 

szabályokat, 

előírásokat, a 

szakosítást, a 

gazdaságosságot az 

árubiztonságot. 

tárolási körülményeit. 

Munkahelyi vezetőjének 

útmutatása alapján 

állapítja meg a termelés 

áruszükségletét és a 

megrendelhető áru 

mennyiségét. 

20. Kiszámítja a cukrászati 

termékek 

nyersanyagértékét és 

eladási árát. Elkészíti 

félkész és késztermék 

kalkulációit 

számítógépen. 

Ismeri a cukrászati 

termékek tömegének 

kiszámítását a 

receptek és a 

technológiai 

veszteségek 

figyelembevételével. 

Ismeri a cukrászati 

félkész termékek 

nyersanyagértékének 

kiszámítását. Ismeri 

a cukrászati 

késztermékek eladási 

árának kiszámítását. 

Ismeri a kalkulációs 

számítógépes 

programot. 

Pontosan, precízen 

rögzít adatokat, 

ügyel a számítások 

matematikai 

műveleteinek 

helyességére. 

Munkahelyi vezetőjével 

együttműködve, részben 

önállóan készíti el a 

termékek kalkulációit. 

21. Ellenőrzi a nyitó és 

zárókészletet, 

leltározási feladatokat 

végez az üzlet 

készletértékének a 

megállapítása végett. A 

leltáreredmény 

megállapítását a 

készletnyilvántartó 

szoftver segítségével 

végzi el. 

Ismeri a 

leltáreredmény 

megállapításnak 

módszereit, a 

számítás lépéseit, 

tisztában van a 

készletezéshez 

kapcsolódó 

alapfogalmakkal. 

Pontosan, precízen 

rögzíti, a raktár, és 

a cukrászüzem 

készletének 

mennyiségét, 

elkötelezett a leltár 

valóságos 

adatokkal történő 

alátámasztására. 

Munkahelyi vezetőjével 

együttműködve részben 

önállóan végzi el a 

leltározási feladatokat. 

Felelős a leltári adatok 

hiteles felvételéért, 

betartja a cukrászat 

leltározással kapcsolatos 

előírásait, felelősséget 

vállal az adatok pontos 

rögzítésért a készlet 

nyilvántartási 

rendszerben. 

 



 

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai: 

Szakma megnevezése: Cukrász 

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő 

szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. 

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: -- 

Központi interaktív vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Cukrászati anyagok technológiai szerepe és gazdasági 

számítások 

A vizsgatevékenység leírása 

Cukrászati anyagok technológiai szerepe, cukrászati termékek anyaghányad számítása, 

cukrászati termékek kalkulációja, leltározás, elszámoltatás Az írásbeli vizsgatevékenység az 

alábbiakat öleli fel: 

1.) Cukrászati anyagok technológiai szerepének bemutatása 

2.) Anyaghányad számítás különböző termékmennyiségek esetén 

3.) Cukrászati termékek kalkulációja 

4.) Leltáreredmény meghatározása, elszámoltatás 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 % 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte. 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai 

A vizsgarész témaköreinek értékelésére vonatkozó arányok: 

1.) Cukrászati anyagok technológiai 

szerepének bemutatása 

feleletalkotó feladat (rövid 

válasz) 

30 % 

2.) Anyaghányad számítás különböző 

termékmennyiségek esetén 

számítás 30 % 

3.) Cukrászati félkész és kész termékek 

kalkulációja 

számítás 20% 

4.) Leltáreredmény meghatározása rövid válasz feleletalkotó feladat 

és számítás 

20% 

 

 

Projektfeladat 

A vizsgatevékenység megnevezése: Cukrászati termék előállítás 

A vizsgatevékenység leírása: 



A vizsgatevékenység két részből áll: 

A) Vizsgarész: Portfólió 

 a tanuló haladásáról és eredményeiről, munkáiból összeállított, a mentoráló gyakorlati oktató 

vagy szaktanár által hitelesített dokumentum. Tartalma: (kötelezően tartalmazza a következő 

terület mindegyikére vonatkozóan elkészített dokumentumokat) A tanuló szakmai fejlődését 

alátámasztó dokumentum tartalmazza: 

 A szakmai oktatás során végzett legalább 2 cukrászati termékcsoport egyéni 

feladatmegoldásait, szakmai észrevételeit, a tanuló által készített termékek bemutatását. 

Minden terméket képekkel kell illusztrálni 

 Beszámoló munkahelyi rendezvényekről, versenyekről, kiállításokról szakmai továbbfejlődés 

lehetőségeiről fényképekkel szakmai leírással 

 Önéletrajz 

 Önreflexió az egész portfólióra vonatkozóan: jövőkép, saját tanulási folyamat önértékelése 

erre reflektálás 

Formája: PDF dokumentum összeállítása szöveges anyagokból, képekből. 

Terjedelem: Minimum 8, maximum 10 db A4-es oldal fedlap (téma megnevezése, készítő neve, 

dátum), tartalomjegyzék és mellékletek nélkül. A képek mellékletben szerepeltethetők a 

minimum terjedelmen felül, ezeket a szöveg megfelelő helyén kell meghivatkozni Betűforma 

és nagyság: Times New Roman betűtípus 12-es betűnagyság. 

A portfólió elkészítésére rendelkezésre álló idő: 6 hónap. A portfólió leadási határidejét a 

vizsgaszervező határozza meg. 

B.) Vizsgarész: Gyakorlat helyszínén végzett tevékenység, vizsgaproduktum készítése 

A vizsgaszervező által meghatározott nyersanyag kosárból (meghatározott mennyiségben és 

témakörből), a vizsgázó a saját receptjei és technológiai leírásai alapján, 4 féle terméket 

tartalmazó terméksort készít, úgy, hogy azok négy különböző termékcsoportból kerülnek 

összeállításra. 

A vizsgaszervező összeállít négy db nyersanyagkosarat (1.; 2.; 3.; 4. számú), amelyek 

tartalmazzák a vizsgatermék elkészítéséhez szükséges alapanyagokat. 

Ezen felül a vizsgaszervező meghatároz nyersanyagkosaranként 4 különböző termékcsoportot 

(A;B;C;D), az alábbiak szerint: 

A.) Uzsonnasütemény, vagy sós teasütemény vagy édes teasütemény, vagy krémes termékek 

B.) Hagyományos készítésű torták, vagy nemzetközi cukrászat, különböző állagú rétegekből 

álló torták, vagy monodesszert, vagy különleges táplálkozási igény szerint (diétás) készülő 

torták. 

C.) Bonbonok, vagy hideg cukrászati termékek. 

D.) Kézzel formázott figurák, vagy virágok 

A vizsgaszervező a vizsga előtt 180 nappal tájékoztatja a vizsgázót és a munkáltatót a 4 

különböző nyersanyagkosár (1.; 2.; 3.; 4. számú) tartalmáról és a kosaranként meghatározott 

termékcsoportról, továbbá a termékcsoportonként elkészítendő termékfajták számáról. A 



vizsgaszervező által meghatározott időpontig, az utasítások alapján a vizsgázónak össze kell 

állítani összesen 4 terméksort (terméksoronként 4 receptet) az alábbiak szerint: 

1. számú nyersanyagkosárból elkészíthető 4 különböző termékcsoporthoz (A; B; C; D) tartozó 

4 db termék receptje 

2. számú nyersanyagkosárból elkészíthető 4 különböző termékcsoporthoz (A; B; C; D) tartozó 

4 db termék receptje 

3. számú nyersanyagkosárból elkészíthető 4 különböző termékcsoporthoz (A; B; C; D) tartozó 

4 db termék receptje 

4. számú nyersanyagkosárból elkészíthető 4 különböző termékcsoporthoz (A; B; C; D) tartozó 

4 db termék receptje 

A vizsgázónak a vizsgatermékek elkészítéséhez szükséges technológiát úgy kell 

meghatároznia, hogy az elkészítés időtartama ne haladja meg a 400 percet. 

A vizsgázó a vizsgaszervező részére megküldi a 4 db nyersanyagkosárhoz összeállított 

terméksor (4 x 4 db) receptjeit a vizsgaszervező által előzetesen megjelölt időpontig. A 

vizsgabizottság kiválasztja a vizsgázó által megküldött terméksorok egyikét, és a vizsga 

megkezdése előtt legalább 24 órával ismerteti döntését a vizsgázóval. 

Időtartam: 400 perc 

A vizsgázó a vizsgabizottság tagjaival szóbeli beszélgetést folytat cukrászati berendezések 

gépek, készülékek balesetvédelmi követelményeiről kezeléséről, 

Idegen nyelven bemutatja az általa elkészített terméket. 

Időtartama: 20 perc 

A vizsgarész akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-

át elérte. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

A.) Gyakorlat helyszínén végzett tevékenység 

Vizsgaproduktum készítése Összesen: 420 perc 2 vizsganap alatt (240 + 160) 

A gyakorlati vizsga 2 napra szervezendő 

1. nap időtartam: 240 perc; 

Feladatok: Az első nap előkészíti a nyersanyagokat, elkészíti a termékekhez tartozó 

félkész termékeket, betölti a termékeket. 

2.  nap időtartam: 160 perc; 

Feladatok: A második nap a hosszú pihentetésű tésztákat feldolgozza, megsüti, 

valamint a megfelelő érlelés, pihentetés, kristályosítás után befejezi a cukrászati 

késztermékeket, díszítő műveleteket végez és tálal, valamint szakmai 

kommunikációt végez 

B.)  A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés 

Időtartam: 20 perc 

Teljes vizsgatevékenység ideje: 420 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 % 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 



Portfólió értékelése 

Portfólió tartalma Elérhető 

százalék 

A szakmai oktatás során végzett legalább 2 cukrászati termékcsoport egyéni 

feladatmegoldásait, szakmai észrevételeit, a tanuló által készített termékek 

bemutatását fényképekkel szakmai leírással. 

40% 

Beszámoló fényképekkel szakmai leírással munkahelyi rendezvényekről, 

versenyekről, kiállításokról szakmai továbbfejlődés lehetőségeiről. 

30% 

Önéletrajz 10% 

Reflexiót tartalmazó dokumentum, mely értékeli saját fejlődését a képzés során. 20% 

 

Gyakorlat helyszínén végzett tevékenység, vizsgaproduktum készítésének értékelési 

szempontjai: 

Termékcsoportok Értékelési szempontok Elérhető 

százalék 

A. 

- uzsonnasütemény, vagy 

- sós teasütemény, vagy 

- édes teasütemény, vagy 

- krémes termékek 

● Cukrász termékkészítés szakszerűsége 

● Cukrásztermék állaga, állománya, 

● Cukrásztermék íze, harmóniája 

● Cukrásztermék megjelenésének összbenyomása  

● Cukrászati termékkészítés rendezettsége 

higiéniája 

30% 

B. 

- hagyományos készítésű 

torták, vagy 

- nemzetközi cukrászat, 

különböző állagú rétegekből 

álló torták, vagy 

- nemzetközi cukrászat, 

különböző állagú rétegekből 

álló monodesszertek vagy 

- különleges táplálkozási 

igény szerint készülő torták 

● Cukrász termékkészítés szakszerűsége 

● Cukrásztermék állaga, állománya, 

● Cukrásztermék íze, harmóniája 

● Cukrásztermék megjelenésének összbenyomása 

● Cukrászati termékkészítés rendezettsége 

higiéniája 

30% 

C. 

- csokoládé hüvelyes 

bonbonok, vagy 

- mártott bonbonok 

- gyümölcs fagylaltból 

készített hidegcukrászati 

termék 

- tej fagylaltból készített 

hidegcukrászati termék 

● Cukrász termékkészítés szakszerűsége 

● Cukrásztermék állaga, állománya, 

● Cukrásztermék íze, harmóniája 

● Cukrásztermék megjelenésének összbenyomása 

● Cukrászati termékkészítés rendezettsége 

higiéniája 

20% 

D. 

- kézzel formázott figurák, 

vagy 

- kézzel formázott virágok 

készítése 

● Figura vagy virágkészítés szakszerűsége 

● Figura vagy virágkészítés kreativitása 

● Figura vagy virágkészítés rendezettsége, 

higiéniája 

20% 

 

A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés értékelési szempontjai: 



● szakmai szókincs 

● konkrétumok ismertetése a beszélgetés során 

● munkafolyamatok ismertetése 

Beszámoló fényképekkel szakmai leírással munkahelyi rendezvényekről, versenyekről, 

kiállításokról, szakmai továbbfejlődés lehetőségeiről. 30% 

Önéletrajz 10% 

Reflexiót tartalmazó dokumentum, mely értékeli saját fejlődését a képzés során. 20% 22 

● idegennyelv-használat nyelvhelyessége 

● szakmai szókincs 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %- át elérte. 

A projekttevékenység vizsgarészeinek aránya: 

Portfólió 20% 

A gyakorlat helyszínén végzett tevékenység, vizsgaproduktum elkészítése 60% 

A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés 20% 

 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

Gyakorlati vizsga helyszínének biztonságos üzemeltetését biztosító személy, aki helyismerettel 

rendelkezik, a felmerülő műszaki kérdésekben segít, esetleges egyszerű hibákat elhárítja. 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

Vizsgarész Tárgyi feltételek 

Gyakorlat helyszínén végzett vizsga 

Cukrászati kéziszerszámok, eszközök 

Rozsdamentes üstök, - gyorsforralók, - formák 

Műanyag tálak, mérőedények 

Szilikon formák, lapok 

Bonbonformák 

Rozsdamentes, fa és márványlapos 

munkaasztalok 

Főzőberendezések 

Mikrohullámú melegítő, csokoládéolvasztó 

berendezések 

Mérőberendezések 

Hűtő, fagyasztó, sokkoló berendezések 

Fagylaltgépek 

Asztali gyúró, keverő, habverő, gép (2 

vizsgázóként 1 db) 

Aprítógép 

Botmixer 

Sütő, és kelesztő berendezések 

Légkondicionáló 

 



A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:--- 

 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 20 %, 

Szakmai vizsga: 80 % 

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok 

● A vizsgázó a termékek elkészítéséhez saját kézi szerszámokat, receptmappát, szakmai leírást 

használhat. 

● A vizsga helyszínére előre elkészített félkésztermékeket, díszítő elemeket bevinni tilos. 

Kivétel: friss gyümölcs, zöldség, ehető virág. 

● A mobiltelefon és az internet használata nem megengedett. 

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek:---- 
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a 2020-tól nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 

A helyi tanterv 

 

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és 

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) 

Kormányrendelet alapján kiadott 

Képzési és Kimeneti Követelmények és Programtanterv 
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SZAKÁCS 

szakma 
 

 

A szakma alapadatai: 

 Az ágazat megnevezése:  Turizmus-vendéglátás 

 A szakma megnevezése:  Szakács  

 A szakma azonosító száma:  4 1013 23 05  

 A szakma szakmairányai: - 

 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

 Ágazati alapoktatás megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás  

 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Szakácssegéd 

 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

o Szakképző iskolai oktatásban: 175 óra, 

o Technikumi oktatásban: - 

o Érettségire épülő oktatásban: 200 óra  

 

 A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

 Iskolai előképzettség:   Alapfokú iskolai végzettség  

 Alkalmassági követelmények: 

o Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  szükséges 

o Pályaalkalmassági vizsgálat:     szükséges 

 

 

 

 

 



Jelmagyarázat: E: elmélet; GY: gyakorlat 

 

 

Évfolyam 
1/9 

Ágazati alapoktatás 

2/10 

Szakirányú oktatás 

3/11 

Szakirányú oktatás 

A 

képzés 

összes 

óraszám

a 

Évfolyam összes óraszáma 576 810+162=972 695+77,5=772,5 
(2081) 

2320,5 

Összes óraszám/hét 8+8=16 0,5+4,5+22=22,5+4,5 2,5+2+20+2,5=22,5+4,5  

Tanulási 

terület 
Tantárgy/témakörök 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

 

M
u

n
k

a
v

á
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a
ló

i 
is

m
er

et
ek

 Munkavállalói ismeretek 
18 

0% 

E: 0,5 
0  0  18 

GY: 0 

Álláskeresés 5      5 

Munkajogi alapismeretek 5      5 

Munkaviszony létesítése 5      5 

Munkanélküliség 3      3 
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en
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y

el
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 (
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s 
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á
k
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té
n

) 

 

Munkavállalói idegen nyelv 0  0  
62 

0 % 

E: 2,0 

GY: 0 
62 

Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések 
    11  11 

Önéletrajz és motivációs levél     20  20 

„Small talk” – általános 

társalgás 
    11  11 

Állásinterjú     20  20 

 

 



T
u

ri
zm

u
s-

v
en

d
ég

lá
tá

s 
a

la
p

o
zá

s 

A munka világa 
54 

0% 

E: 1,5 0 

0% 

E: 0 0 

0% 

E: 0 
54 

GY: 0 GY: 0 GY: 0 

Alapvető szakmai elvárások 9      9 

Kommunikáció és 

vendégkapcsolatok 
36      36 

Munkabiztonság és 

egészségvédelem 
9      9 

IKT a vendéglátásban 
72 

100% 

E: 0 0 

0% 

 0 

0% 

 
72 

GY: 2,0   

Digitális eszközök a 

vendéglátásban 
36      36 

Digitális tananyagtartalmak 

alkalmazása 
9      9 

Digitális eszközök a 

turizmusban 
27      27 

Termelési, értékesítési és 

turisztikai alapismeretek 

432 

50% 

E: 6 
0 

0% 

 
0 

0% 

 
432 

GY: 6   

A cukrászati termelés alapjai 108      108 

Az ételkészítés alapjai 108      108 

A vendégtéri értékesítés 

alapjai 
108      108 

A turisztikai és szálláshelyi 

tevékenység alapjai 
108      108 

Tanulási terület 

összóraszáma 
558  0  0  558 

Ágazati alapvizsga 

S
za

k
á

cs
-k

ö
zé

p
sz

in
tű

 k
ép

zé
s 

 

Előkészítés és 

élelmiszerfeldolgozás 

0 

0% 

 108+36 

100% 

E: 0+1 62 

100% 

E: 0 
170+36 

 GY: 3 GY: 2 

Előkészítés   20    20 

Alapvető műveletek, 

fűszerezés, ízesítés 
  20    20 

Alaplevek, rövid levek, 

kivonatok és pecsenyelevek 
  20    20 

Alaplészítmények   4    4 

Sűrítési eljárások   10    10 

Bundázási eljárások   14    14 

Mártások   20    20 



Töltelék áruk (kolbászok, 

terrinek, pástátomok, 

galantinok) 

    18  18 

Pékáruk és cukrászati 

alaptészták 
    18  18 

Savanyítás, tartósítás     26  26 

Konyhai berendezések-

gépek ismerete, kezelése, 

programozása 

0 

0% 

 
72 

100% 

E: 0 
62 

100% 

E: 0 
134 

 GY: 2 GY: 2 

Kézi szerszámok   20    20 

Hűtő és fagyasztó 

berendezések 
  20    20 

Főző és sütő berendezések   20    20 

Egyéb berendezések és gépek   12    12 

Karbantartási és üzemeltetési 

ismeretek 
    62  62 

Ételkészítés technológiai 

ismeretek 

0 

0% 

 
486+90 

100% 

E: 0+2,5 
385+77,5 

100% 

E: 0 

871+167,5 
 GY: 13,5 

GY: 

12,5+2,5 

Főzés   123    123 

Gőzölés   112    112 

Párolás   129    129 

 Sütés I.   122    122 

Sütés II.     60  60 

Különleges technológiák     57  57 

Cukrászat     110  110 

Speciális ételek     58  58 

Ételkészítés árukosárból     100  100 

Ételek tálalása 
0 

0% 

 72+36 

100% 

E: 0+1 62 

100% 

E: 0 
134+36 

 GY: 2 GY: 2 

Alapvető tálalási formák, 

lehetőségek 
  20    20 

Szezonális alapanyagok 

használata 
  17    17 

Heti menük összeállítása   15    15 

Alkalmi menük összeállítása   20    20 

Rendezvényekkel kapcsolatos 

teendők 
   17   17 

Nemzetközi ételismeret    17   17 

Büfék összeállítása és tálalása    16   16 

Kalkuláció összeállítása    12   12 



Anyaggazdálkodás, 

adminisztráció, 

elszámoltatás 

0 

0% 

 72 

70% 

E: 0,5 62 

70% 

E: 0,5 
134 

 GY: 1,5 GY: 1,5 

Áruátvétel   8    8 

Árugazdálkodási szoftverek 

használata 
  36    36 

Élelmiszer- és árukészlet 

ellenőrzése 
  4    4 

Az anyagfelhasználás 

kiszámítása 
    12  12 

Vételezés, rendelési 

mennyiség megállapítása 
  8    8 

Raktározás   16    16 

Árképzés     15  15 

Bizonylatolás     10  10 

Elszámoltatás     10  10 

Készletgazdálkodás     15  15 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 

 
810+162 

 
633+77,5 

 
1443+239,5 

   

EGYBEFÜGGŐ SZAKMAI 

GYAKORLAT óraszáma: 
 175  175 

 

Megjegyzések: 

1. A táblázatban foglalt óraszámok megfelelnek a Szakács szakmára készült Programtantervben1 előírt óraszámoknak. 

2. A Heti óraterv minta-Szakképzőiskola2 tartalmazza évfolyamonként az ágazati alapoktatásban és a szakirányú oktatásban a tervezett heti szakmai 

óraszámokat, az ennek alapján számított szabadsáv óraszámai a táblázatban az alapóraszámok mellett dőlt betűvel szerepelnek. 

 

                                                           
1 https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#turozmu-vendeglatas 
2 Útmutató a szakmai program készítéséhez (https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt) 



Az ágazati alapoktatás megszervezése 

 

A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 74. § szerint a szakképző intézményben a 

szakirányú oktatást megelőzően ágazati alapoktatás folyik. 

Az ágazati alapoktatást a technikum 9. és 10. évfolyamán, és a szakképző iskola 9. évfolyamán 

kell megszervezni. 

Az ágazati alapoktatás magában foglalja az adott ágazat közös szakmai tartalmait a képzési 

és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint. 

Az ágazati oktatás ágazati alapvizsgával zárul.  

A tanuló a sikeres ágazati alapvizsgát követően a szakképző intézményben külön felvételi 

eljárás nélkül folytathatja tanulmányait akkor, ha a tanuló és törvényes képviselője az általa 

választott szakmáról az ágazati alapoktatás során az igazgató által meghatározott időszakban 

nyilatkozik. 

Az ágazati alapoktatás elméleti oktatása iskolánkban, gyakorlati oktatása pedig iskolai 

tanműhelyeinkben, vagy ha iskolai tanműhely nem áll rendelkezésre, a Fenntartóval kötött 

együttműködési megállapodás keretében duális képző partnerek nem termelő tanműhelyeiben 

történik. Az együttműködési megállapodás kiterjed az ágazati alapvizsga gyakorlati részének 

megszervezésére is. 

A gyakorlati képző szervezetek iskolánk képzési programja alapján végzik az ágazati 

alapoktatást. A külső gyakorlati szervezetek ez alapján kidolgozzák és megküldik az iskolának 

a tantárgyak gyakorlati tananyagtartalmának tanmeneteit. Havonta elektronikus úton 

megküldik a tanulók érdemjeggyel történő tantárgyi értékelését, illetve hiányzás jelentését, 

mely a félévi és év végi értékelés alapjául szolgál. 

Az ágazati alapoktatás gyakorlati tevékenysége alatt a diákok tanulási eredmény alapú tanulói 

munkanaplót vezetnek. 

A tanulási eredmény alapú képzési programunk szerint az ágazati alapoktatásban is törekedni 

kell a hagyományos tantárgyi rendszer mellett a tanulási terület alapú oktatásra. Ebben a képzés 

szervezése elsősorban projekt alapon történik.  

Az ágazati alapoktatásban kell megteremteni az oktatási projektek kialakításának, 

szervezésének feltételeit, a tanulók önálló, páros, és csoportmunkában való eredményes 

foglalkoztatását. Törekedni kell arra, hogy az egyszerű önálló munkavégzést igénylő projekttől 

a diákok eljussanak a több tanulási területet átfogó, csoportmunkát igénylő projektekig.  

Az oktatási projektek élményszerű megvalósításával érheti el célját az ágazati alapoktatás, a 

tanulók megismerik az adott ágazat közös szakmai tartalmait, és az ágazati alapvizsga után 

egyértelműen választanak az ágazat szakmái közül. 

 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása: 

 

A turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás során a tanuló betekintést nyer a cukrász, szakács, 

vendégtéri és turisztikai szakmák tevékenységébe. Megkülönbözteti, felhasználás előtt 

alkalmassá teszi, előkészíti a termékkészítéshez a nyersanyagokat, ügyel a minőségükre. 

Kiválasztja a munkafolyamatokhoz szükséges eszközöket, gépeket, kézi szerszámokat, 



berendezéseket. A cukrászati termékkészítés során, tésztákat gyúr, kever, habot ver, kinyújtja, 

darabolja, kikeni, nyomózsákkal alakítja, megsüti, betölti, díszíti a termékeket. Az ételkészítés 

során, főz, párol, pirít, grillez, süt zárt térben és bő zsiradékban, kialakítja a termékek ízét, 

állagát, megjelenését. A vendégtérben éttermi alapterítést végez, a vendég előtt desszerteket, 

salátákat, alkoholmenetes kevert italokat készít. Megkülönbözteti a szálláshelytípusokat, a 

régió turisztikai szolgáltatóit, ajánlja a vendégeknek a saját turisztikai régióját, természeti 

adottságait. Fogadja a vendéget, ismerteti, felszolgálja a rendelkezésre álló ételeket és italokat. 

Munkatevékenysége során betartja a munkabiztonsági, egészségvédelmi, higiéniai és 

környezetvédelmi szabályokat, előírásokat. Az üzleti érintkezés szabályai szerint kommunikál 

a munkatársaival, a vendégekkel, betartja, a viselkedési szabályokat, elfogadja a különböző 

nemzeti kultúrák sajátosságait. Feladataihoz munkája során szövegszerkesztő és táblázatkezelő 

programokat használ, szakmai információgyűjtéshez a világhálón tájékozódik és hagyományos 

információs forrásokat felhasznál.  

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményei: 

 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódo

k, attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1. 

Napi 

munkatevékenysé

g e során az üzleti 

érintkezés 

szabályai szerint 

kommunikál 

magyar és 

legalább egy 

idegen nyelven a 

munkatársaival, a 

vendégekkel 

Ismeri az alapvető 

nyelvi, írásos és 

szóbeli 

kommunikációs 

elvárásokat és 

normákat magyar és 

a tanult idegen 

nyelven. 

Empatikus 

munkatársaival 

és a vendégekkel 

szemben, nyitott 

és érzékeny a 

kommunikációs 

elvárásokra. 

Betartja az alapvető 

kommunikációs és 

viselkedési 

szabályokat. 

2. 

Munkaviszony 

létesítésekor, 

munkavégzéskor 

és felmondáskor 

érvényesíti 

munkavállalói 

jogait, a 

munkaszerződésé

n ek megfelelően. 

Ismeri a 

munkaszerződés, 

lényegét, tartalmi 

elemeit, a Munka 

Törvénykönyvének a 

munkavállalóra 

vonatkozó 

kötelezettségeit és 

jogait 

Törekszik a 

munkaszerződésé

ben foglaltak 

pontos 

megvalósulására, 

kötelezettségeit 

az előírásoknak 

megfelelően 

betartja, 

munkavégzése 

során 

együttműködik 

munkáltatójával. 

Betartja a 

munkaügyi 

szabályokat és 

felelősséget vállal a 

saját 

munkavégzésért. 

Munkaszerződésben 

foglaltakat képes 

önállóan értelmezni. 

3. 

A világhálón 

tájékozódva 

szakmai 

tartalmakat keres. 

Felhasználói szinten 

ismeri a 

vendéglátásturisztiká

hoz kapcsolódó 

internetes szakmai 

felületeket. 

Magabiztosan 

kezeli a 

programokat. 

Pontosan, 

precízen rögzít 

adatokat, ügyel a 

Önállóan készíti el 

az instrukciók 

alapján kiadott 

feladatot, táblázat 

alkotásával, 

szövegszerkesztő 



4. 

Információkat, 

adatokat 

számítógépes 

szoftverek 

használatával 

rendszerez. 

Tisztában van a 

szövegszerkesztő és 

táblázatkezelő 

programok kínálta 

lehetőségekkel. 

helyesírás 

szabályainak, 

formai 

követelmények 

betartására. 

program 

használatával. A 

világhálón önállóan 

tud tájékozódni, a 

releváns szakmai 

tartalmakat 

értelmezni. Betartja 

a vendéglátó kézi 

szerszámokra, 

gépekre, 

berendezésekre 

vonatkozó 

balesetvédelmi 

előírásokat, képes a 

balesetveszélyes 

helyzeteket 

megelőzni és 

elhárítani. 

5. 

Kiválasztja és 

használja a 

vendéglátás 

munkafolyamatai

hoz szükséges 

megfelelő 

eszközöket, 

gépeket, kézi 

szerszámokat, 

berendezéseket. 

Ismeri a 

vendéglátásban 

használt kézi 

szerszámokat, 

gépeket, 

berendezéseket és 

eszközöket, valamint 

azok használati 

lehetőségeit. 

Társas 

helyzetekben 

figyel a körülötte 

lévőkre. 

6. 

Napi munkáját a 

vendéglátásra és 

turisztikára 

vonatkozó 

munka- és 

tűzvédelmi, 

egészségvédelmi, 

környezetvédelmi 

szabályok, 

előírások alapján 

végzi.   

Ismeri a 

vendéglátásturizmus 

tevékenységeire 

vonatkozó munka- 

és tűzvédelmi, 

környezetvédelmi 

előírásokat és 

teendőket. 

Munkavégzés 

közben 

felelősségteljesen 

viselkedik, 

probléma esetén 

higgadtan hajtja 

végre a szükséges 

teendőket. 

Saját tevékenysége 

közben betartja a 

munkavédelmi, 

balesetelhárítási, 

tűzbiztonsági 

környezetvédelmi 

előírásokat. 

7. 

Az élelmiszerek 

tárolását a FIFO 

elvek alapján 

végzi. 

Alapszinten ismeri a 

FIFO elv lényegét. 

Figyelemmel 

kíséri a 

szavatossági időt 

a nyersanyagok 

szakosított 

tárolásánál. 

Instrukciók alapján 

végzi a 

nyersanyagok 

helyes, szakszerű 

tárolását. 

8. 

A receptúrában 

szereplő 

mennyiségeket 

kiméri. 

Ismeri a tömeg és 

űrtartalom 

mértékegységeket, a 

mértékegységek 

átváltását, a tárázás 

helyes alkalmazását, 

a mérés műveletét. 

Törekszik a 

receptúrában 

szereplő 

mértékegységek 

pontos 

betartására. 

Felelősségteljesen 

és önállóan végzi 

mérési feladatait. 

9. 

Szálláshelyet 

ajánl a vendég 

igényei alapján, a 

saját régiójában. 

Azonosítja a 

szálláshelyek 

különböző típusait. 

Törekszik a 

szálláshelyek 

minél szélesebb 

kínálatának a 

megismerésére, 

elsősorban saját 

régiójában. 

Az igény alapján 

kiválasztott 

szálláshelyet és 

szolgáltatásait 

önállóan bemutatja.  

10. 

Saját turisztikai 

régiójában 

megtalálható 

Ismeri az ország és 

saját régiójának 

turisztikai 

Törekszik 

tudásának 

horizontális és 

Iránymutatás 

alapján, előzetes 

felkészülés után, 



turisztikai, 

vonzerőiket és 

adottságokat 

megkülönböztet. 

Ajánlja a saját 

régiójában 

megtalálható 

legjelentősebb 

nemzetközi 

turisztikai 

vonzerővel 

rendelkező 

helyszíneket, 

rendezvényeket. 

attrakcióit, 

vonzerőit, a régiót 

meghatározó 

természeti 

adottságokat, 

különös tekintettel a 

gyógyturizmusra, 

fesztiválokra, 

gasztronómiára. 

vertikális 

bővítésére a 

turisztikai 

látványosságok 

területén. 

önállóan vagy 

társaival 

együttműködve 

projektmunka 

keretében 

bemutatja 

turisztikai 

régiójának egyegy 

jellemző 

attrakcióját, 

vonzerejét 

(rendezvényt, 

fesztivált, 

gyógyturisztikai 

attrakciót).  

11. 

Éttermi 

alapterítést végez 

a szakmai 

előírások alapján. 

Ismeri az alapterítés 

előírásait, a terítés 

lépéseit, a terítéshez 

használt eszközöket. 

Törekszik az 

előírások szerinti, 

hibátlan terítésre. 

Az előzetesen 

begyakorolt 

műveletek alapján, 

önállóan készíti az 

alapterítéket. 

12. 

Fogadja a 

vendéget, 

ismerteti az 

ételeket és 

italokat, az 

elkészített ételeket 

és italokat svájci 

felszolgálási 

módban 

felszolgálja. 

Ismeri a vendéglátó 

üzletben a 

vendégfogadás és a 

svájci felszolgálási 

mód szabályait. 

Törekszik a 

vendégekkel 

szemben a lehető 

legudvariasabb 

magatartást 

tanúsítani. 

Betartja a szakma 

szabályait 

kommunikációja, 

vendégfogadás és 

az étel- és ital 

felszolgálás során. 

13. 

Receptúra alapján 

alkoholmentes 

kevert italokat 

készít. 

Ismeri (Lucky 

Driver; Shirley 

Temple; 

Alkoholmentes 

Mojito; 

Alkoholmentes Pińa 

Colada) 

elkészítésének 

módját, alapanyait, a 

kevert ital készítés 

lépéseit. 

Törekszik a 

termék 

receptúrájának 

megfelelő 

anyagot 

kiválasztani. 

Törekszik az 

elkészített ételek 

és italok recept 

szerinti hibátlan 

elkészítésre, 

odafigyel a 

technológiai 

lépések pontos 

betartására. 

Az előzetesen 

begyakorolt 

műveletek alapján, 

önállóan készíti el a 

kevert italokat. 

14. 

Vendég előtt 

ételeket készít 

(desszertkészítés, 

salátakeverés). 

Ismeri a vendég előtt 

készíthető 

desszerteket és 

salátákat, az 

elkészítésükhöz 

használt eszközöket. 

Az előzetesen 

begyakorolt 

műveletek alapján, 

önállóan készíti a 

megismert ételeket. 

15. 

A cukrászati 

készítményekhez 

használt alap és 

járulékos 

anyagokat, íz, 

Ismeri a cukrászati 

termékkészítéshez 

használt 

nyersanyagok, 

járulékos anyagok 

Betartja a 

nyersanyagokra, 

járulékos 

anyagokra 

vonatkozó 



illat, és állomány, 

alapján 

megkülönbözteti. 

általános és 

érzékszervi 

tulajdonságait, a 

nyersanyagromlás 

jellemzőit. 

minőségi 

követelményeket. 

16. 

Kiválasztja a 

zöldség és 

gyümölcs 

előkészítéshez, 

daraboláshoz 

szükséges 

eszközöket, kézi 

szerszámokat. 

Ismeri a zöldség és 

gyümölcs 

előkészítéshez és 

daraboláshoz 

használt, konyhai 

kéziszerszámokat, 

eszközöket és azok 

biztonságos 

használatát. 

Végrehajtja a 

kiszabott 

feladatot, 

gazdasásosan és 

esztétikusan 

végez előkészítő 

és tisztító 

műveleteket. 

A balesetvédelmi 

és munkavédelmi 

előírások betartása 

mellett, önállóan 

dolgozik. 

17. 

Cukrászati 

alapműveletek 

végez (előkészítő 

műveleteket, 

tésztakészítő, 

tésztafeldolgozó 

sütő, 

töltelékkészítő, 

befejező 

műveleteket). 

Ismeri az anyagok, 

eszközök előkészítő 

műveleteit, az 

egyszerűbb 

technológiájú 

cukrászati tészták 

készítését, (a gyúrt 

omlós, kevert omlós, 

forrázott tészta, 

felvert tészták) 

feldolgozását, 

sütését és az ezekből 

készült egyszerűbb 

termékek 

előállítását. Ismeri a 

termékekhez tartozó 

töltelékek készítését, 

felhasználását, a 

termék betöltését, 

befejező műveleteit 

a kreatív díszítés 

alapjait. 

Rendszerezi, 

feladatait 

összefűzi a 

tevékenységeket, 

fogékony az 

információk 

befogadásra, 

odafigyel a 

cukrászati 

termékek helyes 

technológiájára. 

Előzetesen 

begyakorolt 

cukrászati 

alapműveletek 

alapján önállóan 

készíti a megismert 

termékeket. 

18. 

Konyhatechnológi

ai 

alapműveleteket 

(sütés, főzés, 

párolás, pirítás, 

grillezés) végez. 

Ismeri a 

konyhatechnológiai 

alapműveleteket 

Az étel jellegének 

megfelelő 

ízesítésre, 

fűszerezésre 

törekszik. 

Az előzetesen 

begyakorolt 

konyhatechnológiai 

műveleteket 

önállóan elvégzi a 

megismert ételek 

esetében. 

19. 

Ételek 

elkészítéséhez 

használatos 

fűszereket, 

ízesítőket 

felismeri, 

arányosan 

használja, 

Az ételkészítés során 

használt fűszerek, 

ízesítők 

tulajdonságaival, íz 

jellemzőivel 

tisztában van. 

Ügyel a 

nyersanyagok, 

ízesítő anyagok 

szakszerű 

kezelésére 

tárolására, a 

minőségük 

megőrzésére. 

Kizárólag 

Ellenőrzi használat 

előtt a fűszerek 

frissességét és 

szavatossági 

idejüket. 



megkülönbözteti 

azokat. 

megfelelő 

minőségű 

fűszereket 

használ. 

20. 

Konyhatechnológi

a i műveleteket 

(előkészítő, 

elkészítő, 

kiegészítő, 

befejező) végez. 

A tanuló ismeri az 

alapanyagok 

megfelelő 

előkészítését, az 

ételek elkészítéséhez 

tartozó teljeskörű 

munkafolyamatokat. 

 

féle 

konyhatechnológi

ai eljárásokkal 

ételeket készít,  

tálalásig igény 

szerint melegen 

tartja, hűti az 

ételt,  Az étkezés 

típusának 

jellegének 

megfelelően tálal 

és díszít,  betartja 

a munka- és 

balesetvédelmi, 

HACCP, 

környezetvédelmi

, valamint más 

hatósági 

előírásokat, 

tisztán tartja a 

munkahelyét, 

gépeket, 

berendezéseket és 

kéziszerszámokat. 

Munkáját idő és 

műveleti sorrend 

szerint pontosan 

áttekinti, logikusan 

megtervezi, és 

előkészíti a 

szükséges 

alapanyagokat és 

eszközöket, 

törekszik az 

alapanyagok 

gazdaságos 

felhasználására.   

Munkáját 

gyakorlati 

szempontból 

logikus sorrendben, 

gyorsan, időre, 

határozottan, csak a 

szükséges 

eszközöket 

használva, tisztán 

elvégzi. 

 

 

A tanulási eredmény alapú képzés (TEA) fokozatos bevezetése érdekében a hagyományos 

tantárgyi rendszer mellett új oktatásszervezési megoldások javasoltak. A korszerű pedagógiai 

módszertani eljárások közül kiemelt szerepet kap a projektmódszer, amely a tanulási terület 

alapú oktatás előnyeire építve komplex módon ismerteti meg a tanulókkal a tanulási terület 

tantárgyai, illetve a tantárgyak témakörei közötti összefüggéseket, egységes rendszerbe 

helyezve az elméleti és a gyakorlati ismereteket. 

Az ágazati alapoktatás évében a Munkavállalói ismeretek, Turizmus-vendéglátás alapozás 

tanulási területeken javasolt 1-2 projekt megvalósítása, maximum 6 fős tanulói csoportokban. 

A projektek tervezési szempontjai: 

• a projektfeladat a PTT-ben a tanulási terület adott évfolyamra előírt tantárgyainak 

témaköreire, ismeretanyagára, az elvárt tudásszintre épüljön; 

• definiálni kell, hogy a KKK-ban előírt szakmai követelmények mely elemeinek 

teljesülését segíti; 

• törekedni kell a Tudás – Képesség – Attitűd - Autonómia, felelősség kontextusában 

meghatározott kompetenciák komplex fejlesztésére; 

• az elméleti és a gyakorlati feladattípusok igazodjanak az ágazati alapvizsga 

követelményrendszeréhez; 



• a részfeladatok kidolgozása során biztosítani kell a differenciálás, szükség szerint a 

felzárkóztatás lehetőségét; 

• meg kell határozni, hogy a projektmunka intézményen belül vagy a külső 

tanműhelyekkel való együttműködés keretében valósul meg; 

• adott ágazaton belül egy vagy több szakmára készülő tanulói csoportok vesznek 

részt a megvalósításban; 

• tantárgyanként és témakörönként a szükséges óraszámok meghatározása; 

• a tanulói teljesítmények értékelésének szempontjai, módjai (érdemjegyek 

témakörönként, tantárgyanként, az érdemjegyek súlyozása, gyakorisága) 

• a projekt kidolgozásának dokumentálása (elektronikus, papír alapú, termékről 

készült fotó, stb.); 

• a projekttervek a szakmai elméleti és a szakmai gyakorlati oktatói munkaközösségek 

munkaterveinek mellékletét képezik; 

• a projektmunka megfelelő elemeit a projektet vezető oktatók a tanmeneteikben 

szerepeltetik; 

• az oktatók félévkor és év végén beszámolnak írásban a projektmunka 

eredményeiről, tapasztalatairól. 

 

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai: 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 

Írásbeli vizsga: 

A vizsgatevékenység megnevezése: - 

A vizsgatevékenység leírása: - 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: - 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: - 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: - 

Gyakorlati vizsga: 

A vizsgatevékenység megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazati alapvizsga gyakorlata  

A vizsgatevékenység leírása 

A) vizsgarész: Konyhatechnológiai tevékenység: Szakmai területenként meghatározott 

műveletek, munkafeladatok önálló elvégzése. A munkaterület birtokbavétele, ellenőrzése. 

Egy megadott étel elkészítéséhez szükséges alapanyagok előkészítése, az étel 

konyhatechnológiai úton történő elkészítése, esztétikus tálalása, az étel jellegének 

megfelelően történő díszítése 3 normál adagban. A munkaterület, munkavégzés utáni alapos 

tisztítása, beleértve a vizsga során használt eszközöket, berendezéseket is. A vizsgázó a 

vizsgatevékenység alatt folyamatosan figyel a vele párhuzamosan dolgozó tanulótársaira, a 

többi vizsgázóra. A tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat szigorúan betartja.  

Időtartam: 90 perc  

A vizsgázó az alábbi ételek közül egy ételt készít el: 



1) Zöldséges rizottó 

2) Hal tempura (magyar fehérhúsú halból), friss kevertsalátával, citrusos vinagrette öntettel 

3) Natúr csirkemell filé, tejszínes gombamártással, párolt rizzsel 

4) Parajkrém leves, buggyantott tojással 

 

B) vizsgarész: Cukrászati termékkészítés: A vizsgázó megadott cukrászati termékek közül 

egyet készít el a tanult technológia és a rendelkezésre álló receptúra szerint.  

Cukrászati termékek: 

1) 10 szelet piskóta rolád barackízzel töltve, 

2) 10 db linzerkarika barackízzel töltve 

3) 500 gramm fánkocska ízesített tejszínhabbal töltve forrázott tésztából 

4) 500 gramm barackízzel töltött Néró teasütemény   

Időtartam: 90 perc  

C) vizsgarész: Értékesítési tevékenység: A vizsgázó előkészíti az éttermet, majd megterít 2 

főre, fogadja a vendégeket, készít a részükre 2 adag alkoholmentes kevert italt, és 2 adag 

főételt, 2 adag desszertet felszolgál a vendégeknek. A vizsgázó 1 alkoholmentes kevert italt 

készít el 3 adagban (2 adagot a vendégek, 1 adagot a vizsgabizottság részére kóstolás céljából) 

a tanult receptúra szerint:  

Elkészíthető alkoholmentes kevert italok: 1) Lucky Driver 2) Shirley Temple 3) 

Alkoholmentes Mojito 4) Alkoholmentes Pińa Colada A felsorolt alkoholmentes kevert italok 

receptúrái megtalálhatók az érvényben lévő IBA listán.  

Időtartam: 60 perc 

D) vizsgarész: Portfólió készítése  

A vizsgázó az iskola székhelye szerinti régióban megtalálható, a tanuló által választott egy 

turisztikai attrakciót és egy szálláshelyet és annak szolgáltatásait bemutatja. A bemutatót 

elektronikus formában, szövegszerkesztő program használatával készíti el, a vizsgát szervező 

szakképző intézmény által megadott határidőre és e-mail címre beadja. 

Az elkészített dokumentum formai követelményei: terjedelme a fedőlapon (téma 

megnevezése, készítő megnevezése, dátum) kívül 2-5 A4-es oldal (betűtípus:Times New 

Roman/Arial , betűméret: 12, szövegtörzs sorkizárt), tartalma tagolt, kiemeléseket tartalmaz. 

A képek és a forrásmegjelölés mellékletben szerepeltethetőek a minimum terjedelmen felül. A 

vizsga keretében szóban és PPT formátumban prezentálja.  

Időtartam: nem releváns  

A vizsgarészek között szünetet kell biztosítani a vizsgázók részére, amely nem képezi a 

vizsgatevékenység részét.  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 250 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 100 % 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési 

útmutató alapján történik 

Vizsgarész/közös értékelési 

szempont 

Értékelési szempontok Maximális 

pontszám 



A) Konyhatechnológiai 

tevékenység 

Érzékszervi szempontok alapján történő 

értékelés: Illat, kinézet, íz. Ételkészítési 

szabályok szempontjai szerint: Az étel 

hőmérséklete, állaga, hőkezelésének 

megfelelősége. Tálalási szabályok szempontjai 

szerint: Megfelelő arányban vannak a fogás 

elemei. Esztétikus elrendezés és díszítés. 

Tányér épsége, tisztasága. 

25 

B) Cukrászati 

termékkészítés 

A tésztakészítés technológiájának betartása a 

feldolgozás egyenletessége. A kisült tészta 

állaga. A késztermék termék íze, megjelenése, 

tálalása. 

25 

C) Értékesítési tevékenység Ügyel a kommunikációra, szakmailag 

meggyőző, előadása figyelemfelkeltő 

élményteli. 

25 

D) Portfólió készítés Tartalmi követelmények: 

a régió földrajzi elhelyezkedésének 

bemutatása; 

a régió társadalmi, gazdasági, természeti, 

kulturális, gasztronómiai adottságainak 

bemutatása; 

a turisztikai régió választott attrakciójának 

átfogó bemutatása; 

a szálláshely és szolgáltatásainak átfogó 

bemutatása; 

Formai követelmények: 

terjedelme a fedőlapon (téma megnevezése, 

készítő megnevezése, dátum) kívül 2-5 A4-es 

oldal (betűtípus: Times New Roman/Arial, 

betűméret: 12, szövegtörzs sorkizárt),  tartalma 

tagolt, kiemeléseket tartalmaz.  A képek és a 

forrásmegjelölés mellékletben szerepeltethetők 

a minimum terjedelmen felül. 

25 

Összesen 100 

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 61 %-át elérte. 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltétele:-- 

 

Szakirányú oktatás szakmai követelményei 

 

Sorszám Készségek, 

képességek 

Ismeretek Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1. Megérti, értelmezi a 

felettesei 

(vezetőszakács, 

főszakács, 

élelmezésvezető, 

főszakács-helyettes, 

Ismeri a feladatok 

elvégzésének 

sorrendjét, a 

megvalósítással 

kapcsolatos vezetői 

elvárásokat. 

Választási lehetőség 

esetén az ésszerűség és a 

szakmaiság mentén 

választja az optimális 

feladatmegoldást. 

A napi 

munkafeladatok 

elvégzése közben 

erkölcsi és anyagi 

felelőssége tudatában 

cselekszik, a felettes 



élelmezésvezetőhelye

ttes) kéréseit 

munkavégzés közben. 

utasításai alapján 

végzi napi munkáját. 

2. Konyhatechnológiai 

alap- és különleges 

műveletek végez. 

Ismeri az 

ételkészítési 

műveleteket 

horizontálisan és 

vertikálisan. 

Ismeri az 

ételkészítési 

trendeket, új 

irányzatokat, 

megjelenő új 

technológiákat. 

Az étel jellegének 

megfelelő ízesítésre, 

fűszerezésre törekszik. 

Az elkészülő étel 

(ízében, állagában, 

kinézetében) 

legmagasabb élvezeti 

értékének elérésére 

törekszik. 

A 

konyhatechnológiai 

műveleteket önállóan 

elvégzi, teljes 

mértékben 

felelősséget vállal az 

által elkészített étel 

minőségéért és 

mennyiségéért. 

3. Megkülönbözteti az 

íz, illat, állomány, 

textúra alapján, a 

vendéglátóipar által 

használt 

alapanyagokat 

(fűszerek, ízesítő 

anyagok, zöldségek, 

gyümölcsök). 

Az ételkészítés 

során használt 

fűszereket, 

ízesítőket, 

alapanyagokat 

ismeri. 

Friss és szárított 

fűszernövényekkel, 

ízesítő szerekkel, 

jellegzetes karaktert 

kölcsönöz az ételeknek. 

Az ízhatások elérése 

érdekében, megfelelő 

mértékkel ízesít, 

fűszerez, az étel 

jellegének 

megfelelően 

4. Kiválasztja az 

ételkészítéshez 

(előkészítéshez, 

elkészítéshez és a 

befejező 

műveletekhez) 

használatos 

vendéglátóipari 

eszközöket, 

szerszámokat. 

Ismeri a 

vendéglátóipar 

termelő 

tevékenységéhez 

használt gépeket, 

konyhai 

kéziszerszámokat, 

eszközöket és 

berendezéseket 

vertikálisan és 

horizontálisan, 

azok biztonsági 

előírásait. 

Gazdaságosan és 

esztétikusan végez 

ételkészítő és tisztító 

műveleteket. 

A balesetvédelmi és 

munkavédelmi 

előírások betartása 

mellett önállóan 

dolgozik. A tűz és 

balesetvédelmi 

szabályok betartása 

mellett az 

idevonatkozó 

HACCP 

szabályzatban 

szereplő előírást is 

gondosan betartja. 

5. Munkáját a hatályos 

munkaügyi 

jogszabályoknak 

megfelelően végzi, 

adaptálva azt a 

vendéglátó 

tevékenységre 

jellemzőkkel. 

Ismeri a Munka 

Törvénykönyv, a 

kollektív szerződés, 

a munkaszerződés 

munkavégzésre 

vonatkozó 

szabályait. 

Munkája során szem 

előtt tartja a 

munkavégzésére 

vonatkozó szabályokat, 

előírásokat. 

Munkavállalóként a 

munkahely vagyonának 

megőrzésére törekszik. 

Betartja a munkaügyi 

szabályokat és 

felelősséget vállal 

saját 

munkavégzésért. 

6. Hidegkonyhai 

előkészítő, elkészítő 

és befejező műveletek 

végez, (sütés, főzés, 

párolás, gőzölés, 

dermesztés, 

smirzírozás, 

glasszolás), az 

Ismeri a modern 

hidegkonyhai 

termékek 

előkészítési és 

elkészítési 

folyamatát. 

Tisztában van a 

Rendszerezi feladatait, 

összefűzi a 

tevékenységeket, 

fogékony az információk 

befogadásra, odafigyel a 

hidegkonyhai 

technológiák betartására. 

Önállóan készíti a 

modern és klasszikus 

hidegkonyhai 

termékeket. 



elkészült ételeket a 

jellegüknek 

megfelelően tárolja. 

szakszerű tárolási 

szabályokkal. 

7. Képes 

megkülönböztetni a 

rendezvények 

catering típusait 

(állófogadás, ültetett 

állófogadás, 

kávészünet). A 

megrendelői igények 

alapján összeállítja, 

megtervezi a 

rendezvény 

jellegének megfelelő 

menüt. A vendéglátó 

üzlet napi 

tevékenységéhez 

szükséges menüket 

állít össze, figyelembe 

veszi az üzlet jellegét 

és a szezonalitást. 

Ismeri a különböző 

vendéglátó 

rendezvényeket, a 

rendezvényekre 

vonatkozó 

menüösszeállítás 

szempontjait, 

szabályait, 

munkafázisait. 

Kreativitásából eredő 

ötleteivel színesíti a 

megrendelő 

elképzeléseit, tanáccsal 

láthatja el igény esetén. 

A munka jellegének 

és a megrendelés 

létszámának 

függvényében 

csapatot szervez, a 

munkafolyamatokat 

irányítja, felügyeli és 

lebonyolítja. 

Önállóan tesz 

javaslatot a 

szezonalitás és a 

rendezvény 

jellegének megfelelő, 

megvalósítható 

menüösszeállításra. 

8. A vendéglátó üzlet 

működéséhez 

szükséges 

árukészletet felméri, 

árut rendel, árut vesz 

át (mennyiségi, 

minőségi, érzékszervi 

szempontok szerint), 

raktároz a FIFO elv 

szerint. 

Ismeri az üzlet 

működéséhez 

szükséges 

árukészlet 

kiszámításának 

módját, az 

árubeszerzés 

lehetőségeit és 

alternatíváit. Ismeri 

a minőségi, 

mennyiségi, érték 

szerinti áruátvétel 

szabályait, 

követelményeit. 

Ismeri a FIFO 

elvet. 

A raktárkészlet 

meghatározásánál, 

tulajdonosi felfogás 

szerint gondolkodik, 

nem halmoz fel 

többletkészletet. 

Munkája során magára 

nézve kötelezőnek 

fogadja el az áruátvétel 

szabályait. 

Erkölcsi szempontok 

és a 

munkaszerződésében 

foglaltak szerint, 

anyagi felelősséget 

vállal a rábízott 

készletekre. 

9. Árut vételez, és 

megrendelési 

mennyiséget számol, 

az üzlet napi 

munkamenetét 

biztosítja. 

Ismeri a vételezési 

és rendelési 

mennyiség 

kiszámításának 

módját, a 

megrendelés 

munkafolyamatait 

és az azokat 

befolyásoló 

tényezőket. 

Pontosan, precízen 

elvégzi a szükséges 

rendelési mennyiség 

kiszámolását, gondosan 

figyel a befolyásoló 

tényezőkre. 

Szakmai felügyelet 

mellett végzi a 

rábízott vételezési és 

árumegrendelési 

munkafolyamatot. 

10. Veszteséget és 

tömegnövekedést 

számol. 

Ismeri a veszteség 

és tömegnövekedés 

kiszámításának 

módját. 

Törekszik számításai 

közben a pontosságra. 

Felelősségteljesen és 

önállóan végzi 

számítási feladatait. 



11. Adott rendezvényhez 

eszközlistát és 

nyersanyaglistát állít 

össze, figyelembe 

veszi a menükínálatot, 

valamint a 

rendezvény 

lebonyolításához 

szükséges 

alapanyagmennyisé-

get, eszközöket és 

berendezéseket. 

Ismeri az 

eszközmennyiség 

és 

alapanyagmennyi-

ség 

megállapításának 

módszertanát. 

Törekszik a megrendelő 

szempontjai által 

megtervezni a 

rendezvény 

lebonyolítását, szem 

előtt tarja a 

megvalósíthatóságot, a 

célszerűséget és a 

minőséget. 

Felügyelet mellett és 

munkatársaival 

egyeztetve 

összeállítja a 

szükséges 

eszközöket és 

alapanyagokat. 

12. Készletekkel 

gazdálkodik. 

Ismeri a készlet 

típusokat, a 

szakosított tárolás 

jelentőségét. 

Felismeri a 

készletcsökkenés és 

készletnövekedés okait. 

Észreveszi a készletezés 

ráfordításainak 

jelentőségét. 

Önállóan, precízen 

megállapítja és 

optimális szinten 

tartja a készletek 

nagyságát az 

üzletben. 

13. Árukosárból 

menüsort állít össze és 

készít el. 

Ismeri az optimális 

alapanyagtechnoló

gia párosításokat. 

Törekszik az árukosárból 

létrehozható tökéletes 

menü elkészítésére. 

Felelősségteljesen és 

önállóan végzi a 

menütervezést, 

összeállítást és az 

elkészítést. 

 

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

 

Szakma megnevezése: Szakács 

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése. 

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

 

Központi interaktív vizsga 

 

A vizsgatevékenység megnevezése: Kombinált online vizsga 

 

A vizsgatevékenység leírása: 

- Szezonális alapanyagok használata - feleletválasztó feladat (többszörös választás) 

- Heti vagy alkalmi menü összeállítása - feleletalkotó feladat (kiegészítés) 

- Rendezvényekkel kapcsolatos teendők - feleletalkotó feladat (rövid válasz) 

- Áruátvétel - feleletválasztó feladat (válaszok illesztése) 

- Élelmiszer és árukészlet ellenőrzése - feleletalkotó (kiegészítés) 

- Anyagfelhasználás kiszámítása - feleletalkotó (kiegészítés) 

- Vételezés, rendelési mennyiség megállapítása - feleletalkotó (rövid számítás) 

- Raktározás - feleletválasztó feladat (többszörös választás, válaszok illesztése) 

- Árképzés - feleletalkotó (rövid számítás) 

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 



 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 % 

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

Szezonális alapanyagok használata - feleletválasztó feladat (többszörös választás) 10 % 

Heti vagy alkalmi menü összeállítása - feleletalkotó feladat (kiegészítés) 20 % 

Rendezvényekkel kapcsolatos teendők - feleletalkotó feladat (rövid válasz) 10 % 

Áruátvétel - feleletválasztó feladat (válaszok illesztése) 10 % 

Élelmiszer és árukészlet ellenőrzése - feleletalkotó (kiegészítés) 10 % 

Anyagfelhasználás kiszámítása - feleletalkotó (kiegészítés) 10 % 

Vételezés, rendelési mennyiség megállapítása - feleletalkotó (rövid számítás) 10 % 

Raktározás - feleletválasztó feladat (többszörös választás, válaszok illesztése) 10 % 

Árképzés - feleletalkotó (rövid számítás) 10 % 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %- át elérte. 

 

Projektfeladat 

 

A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati vizsga 

 

A vizsgatevékenység leírása: 

A) Vizsgarész: 

Portfólió a tanuló haladásáról és eredményeiről, munkáiból összeállított, a mentoráló 

gyakorlati oktató vagy szaktanár által hitelesített dokumentum. 

Tartalma: (kötelezően tartalmazza a következő terület mindegyikére vonatkozóan 

elkészített dokumentumokat) 

A tanuló szakmai fejlődését alátámasztó dokumentum tartalmazza: 

 A szakmai oktatás során végzett legalább 2 ételkészítési termékcsoport egyéni 

feladatmegoldásait, szakmai észrevételeit, a tanuló által készített termékek bemutatását. 

Minden terméket képekkel kell illusztrálni 

 Beszámoló munkahelyi rendezvényekről, versenyekről, kiállításokról szakmai 

továbbfejlődés lehetőségeiről fényképekkel szakmai leírással 

 Önéletrajz 

 Önreflexió az egész portfólióra vonatkozóan: jövőkép, saját tanulási folyamat 

önértékelése erre reflektálás 

 

Formája: PDF dokumentum összeállítása szöveges anyagokból, képekből. 

Terjedelem: Minimum 8, maximum 10 db A4-es oldal fedlap (téma megnevezése, 

készítő megnevezése, dátum), tartalomjegyzék és mellékletek nélkül. A képek 

mellékletben szerepeltethetők a minimum terjedelmen felül, ezeket a szöveg megfelelő 

helyén kell meghivatkozni 

Betűforma és nagyság: Times New Roman betűtípus 12-es betűnagyság. 

A portfólió elkészítésére rendelkezésre álló idő: 6 hónap. 



A portfólió leadási határidejét a vizsgaszervező határozza meg. 

 

B) Vizsgarész: 

Menüsor elkészítése 

A vizsga előtt 180 nappal megismert, 4 db, a vizsgaszervező által összeállított 

nyersanyagkosárhoz (szezonális és regionális alapanyagokat tartalmaz) a jelöltnek 

össze kell állítania kosaranként 4 db négyfogásos menüsort, azaz összesen 16 db 

menüsort. 

A menüsoroknak tartalmaznia kell az ételek receptúráját és technológiai leírását. 

A menüsort úgy kell összeállítania, hogy az előkészítésre 30 perc, az elkészítésére 

maximum 225 perc áll rendelkezésre a szakmai vizsgán. 

A vizsgázó által összeállított menüsorokat az első vizsgatevékenységet megelőző 14. 

napig le kell adnia a vizsgaszervező részére. 

A vizsgabizottságnak döntést kell hoznia, hogy a leadott menük megfelelnek-e a 

szakmai elvárásoknak. A menüsorok elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgázót a 

vizsga megkezdését megelőzően, legalább 24 órával korábban értesíti a vizsgaszervező. 

Elutasítás esetén: a vizsgázó nem főzheti le a saját maga által összeállított menüsorok 

egyikét sem. 

Amennyiben a 4 menüsor nem felel meg a szakmai elvárásoknak, a vizsgabizottság 

összeállít a vizsgázó számára a korábban megadott nyersanyagkosarak alapján egy 

pótmenüt, melyet előzetesen nem bocsájt a vizsgázó rendelkezésére. A vizsga napján a 

vizsgázó ezt a pótmenüsort főzi le. 

Elfogadás esetén: Amennyiben az előzetesen összeállított 4 menüsor megfelel a 

szakmai elvárásoknak a vizsgázó a vizsga napján nyersanyagkosarat húz (az előzetesen 

összeállított 4 nyersanyagkosarak közül) és a kihúzott nyersanyagkosárra saját maga 

által előzetesen összeállított és a vizsgabizottság által jóváhagyott négyfogásos menüjét 

főzi le. 

A vizsgabizottság az előzetesen megtervezett menübe, kötelezően a vizsga napján 

kijelöl egy új alapanyagot vagy technológiát, amit a vizsgázónak be kell építenie a 

tervezett menüsorba. 

 

A vizsgázó feladata: 

 

A vizsgán a szakmai előírásoknak megfelelő tiszta, teljes munkaruházatban jelenjen 

meg. 

A receptúrának megfelelő árut vegyen fel a vizsgaszervező által kijelölt személytől, 

munkaterületén tartsa be a higiéniai előírásokat. 

Az összeállított menüsort a receptúra alapján el kell készítenie 4 fő részére, majd az 

ételeket tálalnia kell. 

 

A nyersanyagokat a vizsgaszervező részéről a vizsgára úgy kell előkészíteni, hogy azok 

további előkészítése 15 - 30 perc alatti időintervallumban megoldható legyen, a 

vizsgázó az előkészítő tevékenységét maximum 30 perc után be kell, hogy fejezze. 

 

A vizsgát 255 perc (4 óra és 15 perc) leteltével be kell fejezni. 

 



A gyakorlati vizsga tárgyához kapcsolódó szakmai beszélgetés a tanult idegen nyelven: 

Időtartam: 20 perc 

 szakmai szókincs 

 konkrétumok ismertetése a beszélgetés során 

 munkafolyamatok ismertetése 

 idegennyelv-használat nyelvhelyessége 

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 275 perc 

 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 % 

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

A) Portfólió 

Portfólió tartalma Elérhető százalék 

A szakmai oktatás során végzett legalább 

2 ételkészítési temékcsopor 

feladatmegoldásait, szakmai 

észrevételeit, a tanuló által készített 

termékek bemutatását fényképekkel 

szakmai leírással 

40% 

Beszámoló fényképekkel szakmai 

leírással munkahelyi rendezvényekről, 

versenyekről, kiállításokról szakmai 

továbbfejlődés lehetőségeiről. 

30% 

Önéletrajz 10% 

Reflexiót tartalmazó dokumentum, mely 

értékeli saját fejlődését a képzés során 

20% 

 

B) Menüsor elkészítése 

A vizsgázó ruházata, személyi higiéniája 5 % 

Mise en place 5 % 

Tisztítás, darabolás, vágás 10 % 

Hőkezelés megfelelősége 10 % 

Étel tálalási megjelenése 5 % 

A menü komplexitása 10 % 

A fogások elemeinek arányossága 10 % 

Munkaterület tisztasága 10 % 

A vizsgázó kreativitása 5 % 

Az ételek íze 10 % 

Szakmai beszélgetés magyar és idegen nyelven 20 % 

A két vizsgarész aránya: 

A) Portfólió 20 % 

B) Menüsor elkészítése 80 % 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 40 %-át elérte. 



 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi 

feltételek:-- 

 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi 

feltételek: 

● Bain marie 

● Burgonyakoptató - burgonya szeletelő - zöldség szeletelő 

● Egyetemes konyhagép 

● Elektromos kisgépek ● Főző-sütőedények 

● Főzőüst 

● Grillező – rostlap 

● Húsdaráló 

● Hűtők - fagyasztók – sokkolók 

● Kézi szerszámok 

● Kézi turmix 

● Kombisütő – gőzpároló 

● Konfitáló - lassú sütő 

● Konyhai kiegészítő eszközök 

● Kutter – pépesítő 

● Mérleg 

● Mikrohullámú készülékek 

● Mosogatógép - edénytisztító gép - evőeszköz szárító 

● Mosogatómedencék 

● Munkaasztalok 

● Olaj-gyorssütő 

● Regeneráló szekrény 

● Rostsütő 

● Rozsdamentes pultok állványok 

● Salamander 

● Salátacentrifuga 

● Serpenyők 

● Sokkoló 

● Sous-vide gép 

● Sütők 

● Számítógép 

● Szeletelő 

● Tűzhelyek 

● Vágólapok 

● Vákuumcsomagoló gép 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:-- 

 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 

beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 20%, 

Szakmai vizsga: 80 % 



 

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok:-- 

 

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a 

vizsgaidőszakokra vonatkozó sajátos feltételek: - 



HELYI KÉPZÉSI PROGRAM 

a 

 

23. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS 

ágazathoz tartozó 

 

4 1013 23 04 

azonosító számú 

 

PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER  

szakmához 

 

 

 

 

a 2020-tól nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 

A helyi tanterv 

 

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és 

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) 

Kormányrendelet alapján kiadott 

Képzési és Kimeneti Követelmények és Programtanterv 

 

alapján készült. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER  

szakma 
 

 

A szakma alapadatai: 

 Az ágazat megnevezése:  Turizmus-vendéglátás 

 A szakma megnevezése:  Pincér-vendégtéri szakember 

 A szakma azonosító száma:  4 1013 23 04 

 A szakma szakmairányai: - 

 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

 Ágazati alapoktatás megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás  

 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Pincérsegéd 

 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

o Szakképző iskolai oktatásban: 175 óra, 

o Technikumi oktatásban: - 

o Érettségire épülő oktatásban: 200 óra 

 

 A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

 Iskolai előképzettség:   Alapfokú iskolai végzettség  

 Alkalmassági követelmények: 

o Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  szükséges 

o Pályaalkalmassági vizsgálat:     szükséges 

 

 

 

 

 



Jelmagyarázat: E: elmélet; GY: gyakorlat 

 

 

Évfolyam 
1/9 

Ágazati alapoktatás 

2/10 

Szakirányú oktatás 

3/11 

Szakirányú oktatás 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576 810+162=972 695+139,5=834,5 
(2081) 

2382,5 

Összes óraszám/hét 8+8=16 0,5+4,5+22=22,5+4,5 2,5+4,5+20=22,5+4,5  

Tanulási 

terület 
Tantárgy/témakörök 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 
Heti óraszám 
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i 
is

m
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ek

 Munkavállalói ismeretek 
18 

0% 

E: 0,5 
0  0  18 

GY: 0 

Álláskeresés 5      5 

Munkajogi alapismeretek 5      5 

Munkaviszony létesítése 5      5 

Munkanélküliség 3      3 
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en
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n

) 

 

Munkavállalói idegen nyelv 0  0  
62 

0 % 

E: 2,0 

GY: 0 
62 

Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések 
    11  11 

Önéletrajz és motivációs levél     20  20 

„Small talk” – általános 

társalgás 
    11  11 

Állásinterjú     20  20 

T
u

ri
zm

u
s-

v
en

d
ég

lá
tá

s 
a

la
p

o
zá

s 

A munka világa 
54 

0% 

E: 1,5 0 

0% 

E: 0 0 

0% 

E: 0 
54 

GY: 0 GY: 0 GY: 0 

Alapvető szakmai elvárások 9      9 

Kommunikáció és 

vendégkapcsolatok 
36      36 

Munkabiztonság és 

egészségvédelem 
9      9 

IKT a vendéglátásban 
72 

100% 

E: 0 0 

0% 

 0 

0% 

 
72 

GY: 2,0   

Digitális eszközök a 

vendéglátásban 
36      36 

Digitális tananyagtartalmak 

alkalmazása 
9      9 

Digitális eszközök a 

turizmusban 
27      27 



Termelési, értékesítési és 

turisztikai alapismeretek 

432 

50% 

E: 6 
0 

0% 

 
0 

0% 

 
432 

GY: 6   

A cukrászati termelés alapjai 108      108 

Az ételkészítés alapjai 108      108 

A vendégtéri értékesítés 

alapjai 
108      108 

A turisztikai és szálláshelyi 

tevékenység alapjai 
108      108 

Tanulási terület 

összóraszáma 
558  0  0  558 

Ágazati alapvizsga 

V
en

d
ég

té
r
i 

sz
a

k
em

b
er

-k
ö

zé
p

sz
in

tű
 k

ép
zé

s 

 

Rendezvényszervezési 

ismeretek 

0 

0% 

 108+36 

100% 

E: 0+1 62+31 

100% 

E: 0+1 
170+67 

 GY: 3 GY: 2 

Rendezvények típusai, fajtái   35    35 

Értékesítés folyamata   25    25 

Kommunikáció a vendégekkel   12    12 

Rendezvény logisztika   20    20 

Rendezvény bonyolítása   16  22  38 

Elszámolás, fizettetés     40  40 

Vendégtéri ismeretek 
0 

0% 

 72 

100% 

E: 0 62 

100% 

E: 0 
134 

 GY: 2 GY: 2 

Felszolgálási ismeretek   36  28  64 

Felszolgálás lebonyolítása   36  28  64 

Fizetési módok     6  6 

Étel és italismeret 
0 

0% 

 
486+90 

100% 

E: 0+2,5 
385+77,5 

100% 

E: 0+2,5 

871+167,5 
 GY: 13,5 

GY: 12,42 

(12,5) 

Konyhatechnológiai 

alapismeretek 
  76    76 

Ételkészítési ismeretek   185  110  295 

Betekintés a 

csúcsgasztronómia világába, 

fine dining 

    20  20 

Étterem értékelő és minősítő 

rendszerek a világban 
    20  20 

Italismeret és felszolgálásuk 

szabályai 
  225  128  353 

Italok készítésének szabályai     34  34 



Ételek és italok párosítása, 

étrend összeállítás 
    40  40 

Étel és ital érzékenységek, 

intoleranciák, allergiák 
    33  33 

Értékesítési ismeretek 
0 

0% 

 72+36 

100% 

E: 0+1 62+31 

100% 

E: 0+1 
134+67 

 GY: 2 GY: 2 

Étlap és itallap 

szerkesztésének marketing 

szempontjai 

  42    42 

A bankett kínálat 

kialakításának szempontjai 
  30  15  45 

A Séf (táblás) ajánlat 

kialakításának szempontjai 
    10  10 

Sommelier feladatának 

marketing vonatkozásai 
    7  7 

Vendéglátó egységek online 

tevékenységének elemzése 
    15  15 

Gasztroesemények az online 

térben 
    8  8 

Hírlevelek szerkesztése és 

marketing vonatkozásai 
    7  7 

Gazdálkodás és ügyviteli 

ismeretek 

0 

0% 

 72 

70% 

E: 0,5 62 

70% 

E: 0,5 
134 

 GY: 1,5 GY: 1,5 

Beszerzés   8    8 

Raktározás   8    8 

Termelés   8    8 

Ügyvitel a vendéglátásban     13  13 

Százalékszámítás, 

mértékegység átváltások 
  17    17 

Árképzés   15  13  28 

Jövedelmezőség     22  22 

Elszámoltatás     14  14 

Vállalkozási formák   8    8 

Alapvető munkajogi és 

adózási formák 
  8    8 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 

 
810+162 

 
633+139,5 

 
1443+301,5 

   

EGYBEFÜGGŐ SZAKMAI 

GYAKORLAT óraszáma: 
 175  175 

 



Megjegyzések: 

1. A táblázatban foglalt óraszámok megfelelnek a Szakács szakmára készült Programtantervben1 előírt óraszámoknak. 

2. A Heti óraterv minta-Szakképző iskola2 tartalmazza évfolyamonként az ágazati alapoktatásban és a szakirányú oktatásban a tervezett heti szakmai 

óraszámokat, az ennek alapján számított szabadsáv óraszámai a táblázatban az alapóraszámok mellett dőlt betűvel szerepelnek. 

 

                                                           
1 https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#kereskedelem 
2 Útmutató a szakmai program készítéséhez (https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt) 



Az ágazati alapoktatás megszervezése 

 

A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 74. § szerint a szakképző intézményben a 

szakirányú oktatást megelőzően ágazati alapoktatás folyik. 

Az ágazati alapoktatást a technikum 9. és 10. évfolyamán, és a szakképző iskola 9. évfolyamán 

kell megszervezni. 

Az ágazati alapoktatás magában foglalja az adott ágazat közös szakmai tartalmait a képzési 

és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint. 

Az ágazati oktatás ágazati alapvizsgával zárul.  

A tanuló a sikeres ágazati alapvizsgát követően a szakképző intézményben külön felvételi 

eljárás nélkül folytathatja tanulmányait akkor, ha a tanuló és törvényes képviselője az általa 

választott szakmáról az ágazati alapoktatás során az igazgató által meghatározott időszakban 

nyilatkozik. 

Az ágazati alapoktatás elméleti oktatása iskolánkban, gyakorlati oktatása pedig iskolai 

tanműhelyeinkben, vagy ha iskolai tanműhely nem áll rendelkezésre, a Fenntartóval kötött 

együttműködési megállapodás keretében duális képző partnerek nem termelő tanműhelyeiben 

történik. Az együttműködési megállapodás kiterjed az ágazati alapvizsga gyakorlati részének 

megszervezésére is. 

A gyakorlati képző szervezetek iskolánk képzési programja alapján végzik az ágazati 

alapoktatást. A külső gyakorlati szervezetek ez alapján kidolgozzák és megküldik az iskolának 

a tantárgyak gyakorlati tananyagtartalmának tanmeneteit. Havonta elektronikus úton 

megküldik a tanulók érdemjeggyel történő tantárgyi értékelését, illetve hiányzás jelentését, 

mely a félévi és év végi értékelés alapjául szolgál. 

Az ágazati alapoktatás gyakorlati tevékenysége alatt a diákok tanulási eredmény alapú tanulói 

munkanaplót vezetnek. 

A tanulási eredmény alapú képzési programunk szerint az ágazati alapoktatásban is törekedni 

kell a hagyományos tantárgyi rendszer mellett a tanulási terület alapú oktatásra. Ebben a képzés 

szervezése elsősorban projekt alapon történik.  

Az ágazati alapoktatásban kell megteremteni az oktatási projektek kialakításának, 

szervezésének feltételeit, a tanulók önálló, páros, és csoportmunkában való eredményes 

foglalkoztatását. Törekedni kell arra, hogy az egyszerű önálló munkavégzést igénylő projekttől 

a diákok eljussanak a több tanulási területet átfogó, csoportmunkát igénylő projektekig.  

Az oktatási projektek élményszerű megvalósításával érheti el célját az ágazati alapoktatás, a 

tanulók megismerik az adott ágazat közös szakmai tartalmait, és az ágazati alapvizsga után 

egyértelműen választanak az ágazat szakmái közül. 

 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása: 

 

A turizmus-vendéglátás ágazati alapoktatás során a tanuló betekintést nyer a cukrász, szakács, 

vendégtéri és turisztikai szakmák tevékenységébe. Megkülönbözteti, felhasználás előtt 

alkalmassá teszi, előkészíti a termékkészítéshez a nyersanyagokat, ügyel a minőségükre. 

Kiválasztja a munkafolyamatokhoz szükséges eszközöket, gépeket, kézi szerszámokat, 



berendezéseket. A cukrászati termékkészítés során, tésztákat gyúr, kever, habot ver, kinyújtja, 

darabolja, kikeni, nyomózsákkal alakítja, megsüti, betölti, díszíti a termékeket. Az ételkészítés 

során, főz, párol, pirít, grillez, süt zárt térben és bő zsiradékban, kialakítja a termékek ízét, 

állagát, megjelenését. A vendégtérben éttermi alapterítést végez, a vendég előtt desszerteket, 

salátákat, alkoholmenetes kevert italokat készít. Megkülönbözteti a szálláshelytípusokat, a 

régió turisztikai szolgáltatóit, ajánlja a vendégeknek a saját turisztikai régióját, természeti 

adottságait. Fogadja a vendéget, ismerteti, felszolgálja a rendelkezésre álló ételeket és italokat. 

Munkatevékenysége során betartja a munkabiztonsági, egészségvédelmi, higiéniai és 

környezetvédelmi szabályokat, előírásokat. Az üzleti érintkezés szabályai szerint kommunikál 

a munkatársaival, a vendégekkel, betartja, a viselkedési szabályokat, elfogadja a különböző 

nemzeti kultúrák sajátosságait. Feladataihoz munkája során szövegszerkesztő és táblázatkezelő 

programokat használ, szakmai információgyűjtéshez a világhálón tájékozódik és hagyományos 

információs forrásokat felhasznál.  

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményei: 

 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódo

k, attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1. 

Napi 

munkatevékenysé

g e során az üzleti 

érintkezés 

szabályai szerint 

kommunikál 

magyar és 

legalább egy 

idegen nyelven a 

munkatársaival, a 

vendégekkel 

Ismeri az alapvető 

nyelvi, írásos és 

szóbeli 

kommunikációs 

elvárásokat és 

normákat magyar és 

a tanult idegen 

nyelven. 

Empatikus 

munkatársaival 

és a vendégekkel 

szemben, nyitott 

és érzékeny a 

kommunikációs 

elvárásokra. 

Betartja az alapvető 

kommunikációs és 

viselkedési 

szabályokat. 

2. 

Munkaviszony 

létesítésekor, 

munkavégzéskor 

és felmondáskor 

érvényesíti 

munkavállalói 

jogait, a 

munkaszerződésé

n ek megfelelően. 

Ismeri a 

munkaszerződés, 

lényegét, tartalmi 

elemeit, a Munka 

Törvénykönyvének a 

munkavállalóra 

vonatkozó 

kötelezettségeit és 

jogait 

Törekszik a 

munkaszerződésé

ben foglaltak 

pontos 

megvalósulására, 

kötelezettségeit 

az előírásoknak 

megfelelően 

betartja, 

munkavégzése 

során 

együttműködik 

munkáltatójával. 

Betartja a 

munkaügyi 

szabályokat és 

felelősséget vállal a 

saját 

munkavégzésért. 

Munkaszerződésben 

foglaltakat képes 

önállóan értelmezni. 

3. 

A világhálón 

tájékozódva 

szakmai 

tartalmakat keres. 

Felhasználói szinten 

ismeri a 

vendéglátásturisztiká

hoz kapcsolódó 

internetes szakmai 

felületeket. 

Magabiztosan 

kezeli a 

programokat. 

Pontosan, 

precízen rögzít 

adatokat, ügyel a 

Önállóan készíti el 

az instrukciók 

alapján kiadott 

feladatot, táblázat 

alkotásával, 

szövegszerkesztő 



4. 

Információkat, 

adatokat 

számítógépes 

szoftverek 

használatával 

rendszerez. 

Tisztában van a 

szövegszerkesztő és 

táblázatkezelő 

programok kínálta 

lehetőségekkel. 

helyesírás 

szabályainak, 

formai 

követelmények 

betartására. 

program 

használatával. A 

világhálón önállóan 

tud tájékozódni, a 

releváns szakmai 

tartalmakat 

értelmezni. Betartja 

a vendéglátó kézi 

szerszámokra, 

gépekre, 

berendezésekre 

vonatkozó 

balesetvédelmi 

előírásokat, képes a 

balesetveszélyes 

helyzeteket 

megelőzni és 

elhárítani. 

5. 

Kiválasztja és 

használja a 

vendéglátás 

munkafolyamatai

hoz szükséges 

megfelelő 

eszközöket, 

gépeket, kézi 

szerszámokat, 

berendezéseket. 

Ismeri a 

vendéglátásban 

használt kézi 

szerszámokat, 

gépeket, 

berendezéseket és 

eszközöket, valamint 

azok használati 

lehetőségeit. 

Társas 

helyzetekben 

figyel a körülötte 

lévőkre. 

6. 

Napi munkáját a 

vendéglátásra és 

turisztikára 

vonatkozó 

munka- és 

tűzvédelmi, 

egészségvédelmi, 

környezetvédelmi 

szabályok, 

előírások alapján 

végzi.   

Ismeri a 

vendéglátásturizmus 

tevékenységeire 

vonatkozó munka- 

és tűzvédelmi, 

környezetvédelmi 

előírásokat és 

teendőket. 

Munkavégzés 

közben 

felelősségteljesen 

viselkedik, 

probléma esetén 

higgadtan hajtja 

végre a szükséges 

teendőket. 

Saját tevékenysége 

közben betartja a 

munkavédelmi, 

balesetelhárítási, 

tűzbiztonsági 

környezetvédelmi 

előírásokat. 

7. 

Az élelmiszerek 

tárolását a FIFO 

elvek alapján 

végzi. 

Alapszinten ismeri a 

FIFO elv lényegét. 

Figyelemmel 

kíséri a 

szavatossági időt 

a nyersanyagok 

szakosított 

tárolásánál. 

Instrukciók alapján 

végzi a 

nyersanyagok 

helyes, szakszerű 

tárolását. 

8. 

A receptúrában 

szereplő 

mennyiségeket 

kiméri. 

Ismeri a tömeg és 

űrtartalom 

mértékegységeket, a 

mértékegységek 

átváltását, a tárázás 

helyes alkalmazását, 

a mérés műveletét. 

Törekszik a 

receptúrában 

szereplő 

mértékegységek 

pontos 

betartására. 

Felelősségteljesen 

és önállóan végzi 

mérési feladatait. 

9. 

Szálláshelyet 

ajánl a vendég 

igényei alapján, a 

saját régiójában. 

Azonosítja a 

szálláshelyek 

különböző típusait. 

Törekszik a 

szálláshelyek 

minél szélesebb 

kínálatának a 

megismerésére, 

elsősorban saját 

régiójában. 

Az igény alapján 

kiválasztott 

szálláshelyet és 

szolgáltatásait 

önállóan bemutatja.  

10. 

Saját turisztikai 

régiójában 

megtalálható 

Ismeri az ország és 

saját régiójának 

turisztikai 

Törekszik 

tudásának 

horizontális és 

Iránymutatás 

alapján, előzetes 

felkészülés után, 



turisztikai, 

vonzerőiket és 

adottságokat 

megkülönböztet. 

Ajánlja a saját 

régiójában 

megtalálható 

legjelentősebb 

nemzetközi 

turisztikai 

vonzerővel 

rendelkező 

helyszíneket, 

rendezvényeket. 

attrakcióit, 

vonzerőit, a régiót 

meghatározó 

természeti 

adottságokat, 

különös tekintettel a 

gyógyturizmusra, 

fesztiválokra, 

gasztronómiára. 

vertikális 

bővítésére a 

turisztikai 

látványosságok 

területén. 

önállóan vagy 

társaival 

együttműködve 

projektmunka 

keretében 

bemutatja 

turisztikai 

régiójának egyegy 

jellemző 

attrakcióját, 

vonzerejét 

(rendezvényt, 

fesztivált, 

gyógyturisztikai 

attrakciót).  

11. 

Éttermi 

alapterítést végez 

a szakmai 

előírások alapján. 

Ismeri az alapterítés 

előírásait, a terítés 

lépéseit, a terítéshez 

használt eszközöket. 

Törekszik az 

előírások szerinti, 

hibátlan terítésre. 

Az előzetesen 

begyakorolt 

műveletek alapján, 

önállóan készíti az 

alapterítéket. 

12. 

Fogadja a 

vendéget, 

ismerteti az 

ételeket és 

italokat, az 

elkészített ételeket 

és italokat svájci 

felszolgálási 

módban 

felszolgálja. 

Ismeri a vendéglátó 

üzletben a 

vendégfogadás és a 

svájci felszolgálási 

mód szabályait. 

Törekszik a 

vendégekkel 

szemben a lehető 

legudvariasabb 

magatartást 

tanúsítani. 

Betartja a szakma 

szabályait 

kommunikációja, 

vendégfogadás és 

az étel- és ital 

felszolgálás során. 

13. 

Receptúra alapján 

alkoholmentes 

kevert italokat 

készít. 

Ismeri (Lucky 

Driver; Shirley 

Temple; 

Alkoholmentes 

Mojito; 

Alkoholmentes Pińa 

Colada) 

elkészítésének 

módját, alapanyait, a 

kevert ital készítés 

lépéseit. 

Törekszik a 

termék 

receptúrájának 

megfelelő 

anyagot 

kiválasztani. 

Törekszik az 

elkészített ételek 

és italok recept 

szerinti hibátlan 

elkészítésre, 

odafigyel a 

technológiai 

lépések pontos 

betartására. 

Az előzetesen 

begyakorolt 

műveletek alapján, 

önállóan készíti el a 

kevert italokat. 

14. 

Vendég előtt 

ételeket készít 

(desszertkészítés, 

salátakeverés). 

Ismeri a vendég előtt 

készíthető 

desszerteket és 

salátákat, az 

elkészítésükhöz 

használt eszközöket. 

Az előzetesen 

begyakorolt 

műveletek alapján, 

önállóan készíti a 

megismert ételeket. 

15. 

A cukrászati 

készítményekhez 

használt alap és 

járulékos 

anyagokat, íz, 

Ismeri a cukrászati 

termékkészítéshez 

használt 

nyersanyagok, 

járulékos anyagok 

Betartja a 

nyersanyagokra, 

járulékos 

anyagokra 

vonatkozó 



illat, és állomány, 

alapján 

megkülönbözteti. 

általános és 

érzékszervi 

tulajdonságait, a 

nyersanyagromlás 

jellemzőit. 

minőségi 

követelményeket. 

16. 

Kiválasztja a 

zöldség és 

gyümölcs 

előkészítéshez, 

daraboláshoz 

szükséges 

eszközöket, kézi 

szerszámokat. 

Ismeri a zöldség és 

gyümölcs 

előkészítéshez és 

daraboláshoz 

használt, konyhai 

kéziszerszámokat, 

eszközöket és azok 

biztonságos 

használatát. 

Végrehajtja a 

kiszabott 

feladatot, 

gazdasásosan és 

esztétikusan 

végez előkészítő 

és tisztító 

műveleteket. 

A balesetvédelmi 

és munkavédelmi 

előírások betartása 

mellett, önállóan 

dolgozik. 

17. 

Cukrászati 

alapműveletek 

végez (előkészítő 

műveleteket, 

tésztakészítő, 

tésztafeldolgozó 

sütő, 

töltelékkészítő, 

befejező 

műveleteket). 

Ismeri az anyagok, 

eszközök előkészítő 

műveleteit, az 

egyszerűbb 

technológiájú 

cukrászati tészták 

készítését, (a gyúrt 

omlós, kevert omlós, 

forrázott tészta, 

felvert tészták) 

feldolgozását, 

sütését és az ezekből 

készült egyszerűbb 

termékek 

előállítását. Ismeri a 

termékekhez tartozó 

töltelékek készítését, 

felhasználását, a 

termék betöltését, 

befejező műveleteit 

a kreatív díszítés 

alapjait. 

Rendszerezi, 

feladatait 

összefűzi a 

tevékenységeket, 

fogékony az 

információk 

befogadásra, 

odafigyel a 

cukrászati 

termékek helyes 

technológiájára. 

Előzetesen 

begyakorolt 

cukrászati 

alapműveletek 

alapján önállóan 

készíti a megismert 

termékeket. 

18. 

Konyhatechnológi

ai 

alapműveleteket 

(sütés, főzés, 

párolás, pirítás, 

grillezés) végez. 

Ismeri a 

konyhatechnológiai 

alapműveleteket 

Az étel jellegének 

megfelelő 

ízesítésre, 

fűszerezésre 

törekszik. 

Az előzetesen 

begyakorolt 

konyhatechnológiai 

műveleteket 

önállóan elvégzi a 

megismert ételek 

esetében. 

19. 

Ételek 

elkészítéséhez 

használatos 

fűszereket, 

ízesítőket 

felismeri, 

arányosan 

használja, 

Az ételkészítés során 

használt fűszerek, 

ízesítők 

tulajdonságaival, íz 

jellemzőivel 

tisztában van. 

Ügyel a 

nyersanyagok, 

ízesítő anyagok 

szakszerű 

kezelésére 

tárolására, a 

minőségük 

megőrzésére. 

Kizárólag 

Ellenőrzi használat 

előtt a fűszerek 

frissességét és 

szavatossági 

idejüket. 



megkülönbözteti 

azokat. 

megfelelő 

minőségű 

fűszereket 

használ. 

20. 

Konyhatechnológi

a i műveleteket 

(előkészítő, 

elkészítő, 

kiegészítő, 

befejező) végez. 

A tanuló ismeri az 

alapanyagok 

megfelelő 

előkészítését, az 

ételek elkészítéséhez 

tartozó teljeskörű 

munkafolyamatokat. 

 

féle 

konyhatechnológi

ai eljárásokkal 

ételeket készít,  

tálalásig igény 

szerint melegen 

tartja, hűti az 

ételt,  Az étkezés 

típusának 

jellegének 

megfelelően tálal 

és díszít,  betartja 

a munka- és 

balesetvédelmi, 

HACCP, 

környezetvédelmi

, valamint más 

hatósági 

előírásokat, 

tisztán tartja a 

munkahelyét, 

gépeket, 

berendezéseket és 

kéziszerszámokat. 

Munkáját idő és 

műveleti sorrend 

szerint pontosan 

áttekinti, logikusan 

megtervezi, és 

előkészíti a 

szükséges 

alapanyagokat és 

eszközöket, 

törekszik az 

alapanyagok 

gazdaságos 

felhasználására.   

Munkáját 

gyakorlati 

szempontból 

logikus sorrendben, 

gyorsan, időre, 

határozottan, csak a 

szükséges 

eszközöket 

használva, tisztán 

elvégzi. 

 

 

A tanulási eredmény alapú képzés (TEA) fokozatos bevezetése érdekében a hagyományos 

tantárgyi rendszer mellett új oktatásszervezési megoldások javasoltak. A korszerű pedagógiai 

módszertani eljárások közül kiemelt szerepet kap a projektmódszer, amely a tanulási terület 

alapú oktatás előnyeire építve komplex módon ismerteti meg a tanulókkal a tanulási terület 

tantárgyai, illetve a tantárgyak témakörei közötti összefüggéseket, egységes rendszerbe 

helyezve az elméleti és a gyakorlati ismereteket. 

Az ágazati alapoktatás első évében a Munkavállalói ismeretek, Turizmus-vendéglátás 

alapozás tanulási területeken javasolt 1-2 projekt megvalósítása, maximum 6 fős tanulói 

csoportokban. 

 

A projektek tervezési szempontjai: 

• a projektfeladat a PTT-ben a tanulási terület adott évfolyamra előírt tantárgyainak 

témaköreire, ismeretanyagára, az elvárt tudásszintre épüljön; 

• definiálni kell, hogy a KKK-ban előírt szakmai követelmények mely elemeinek 

teljesülését segíti; 

• törekedni kell a Tudás – Képesség – Attitűd - Autonómia, felelősség kontextusában 

meghatározott kompetenciák komplex fejlesztésére; 



• az elméleti és a gyakorlati feladattípusok igazodjanak az ágazati alapvizsga 

követelményrendszeréhez; 

• a részfeladatok kidolgozása során biztosítani kell a differenciálás, szükség szerint a 

felzárkóztatás lehetőségét; 

• meg kell határozni, hogy a projektmunka intézményen belül vagy a külső 

tanműhelyekkel való együttműködés keretében valósul meg; 

• adott ágazaton belül egy vagy több szakmára készülő tanulói csoportok vesznek 

részt a megvalósításban; 

• tantárgyanként és témakörönként a szükséges óraszámok meghatározása; 

• a tanulói teljesítmények értékelésének szempontjai, módjai (érdemjegyek 

témakörönként, tantárgyanként, az érdemjegyek súlyozása, gyakorisága) 

• a projekt kidolgozásának dokumentálása (elektronikus, papír alapú, termékről 

készült fotó, stb.); 

• a projekttervek a szakmai elméleti és a szakmai gyakorlati oktatói munkaközösségek 

munkaterveinek mellékletét képezik; 

• a projektmunka megfelelő elemeit a projektet vezető oktatók a tanmeneteikben 

szerepeltetik; 

• az oktatók félévkor és év végén beszámolnak írásban a projektmunka 

eredményeiről, tapasztalatairól. 

 

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai: 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 

Írásbeli vizsga: 

A vizsgatevékenység megnevezése: - 

A vizsgatevékenység leírása: - 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: - 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: - 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: - 

Gyakorlati vizsga: 

A vizsgatevékenység megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazati alapvizsga gyakorlata  

A vizsgatevékenység leírása 

A) vizsgarész: Konyhatechnológiai tevékenység: Szakmai területenként meghatározott 

műveletek, munkafeladatok önálló elvégzése. A munkaterület birtokbavétele, ellenőrzése. 

Egy megadott étel elkészítéséhez szükséges alapanyagok előkészítése, az étel 

konyhatechnológiai úton történő elkészítése, esztétikus tálalása, az étel jellegének 

megfelelően történő díszítése 3 normál adagban. A munkaterület, munkavégzés utáni alapos 

tisztítása, beleértve a vizsga során használt eszközöket, berendezéseket is. A vizsgázó a 

vizsgatevékenység alatt folyamatosan figyel a vele párhuzamosan dolgozó tanulótársaira, a 

többi vizsgázóra. A tűz-, munka- és balesetvédelmi előírásokat szigorúan betartja.  



Időtartam: 90 perc  

A vizsgázó az alábbi ételek közül egy ételt készít el: 

1) Zöldséges rizottó 

2) Hal tempura (magyar fehérhúsú halból), friss kevertsalátával, citrusos vinagrette öntettel 

3) Natúr csirkemell filé, tejszínes gombamártással, párolt rizzsel 

4) Parajkrém leves, buggyantott tojással 

 

B) vizsgarész: Cukrászati termékkészítés: A vizsgázó megadott cukrászati termékek közül 

egyet készít el a tanult technológia és a rendelkezésre álló receptúra szerint.  

Cukrászati termékek: 

1) 10 szelet piskóta rolád barackízzel töltve, 

2) 10 db linzerkarika barackízzel töltve 

3) 500 gramm fánkocska ízesített tejszínhabbal töltve forrázott tésztából 

4) 500 gramm barackízzel töltött Néró teasütemény   

Időtartam: 90 perc  

C) vizsgarész: Értékesítési tevékenység: A vizsgázó előkészíti az éttermet, majd megterít 2 

főre, fogadja a vendégeket, készít a részükre 2 adag alkoholmentes kevert italt, és 2 adag 

főételt, 2 adag desszertet felszolgál a vendégeknek. A vizsgázó 1 alkoholmentes kevert italt 

készít el 3 adagban (2 adagot a vendégek, 1 adagot a vizsgabizottság részére kóstolás céljából) 

a tanult receptúra szerint:  

Elkészíthető alkoholmentes kevert italok: 1) Lucky Driver 2) Shirley Temple 3) 

Alkoholmentes Mojito 4) Alkoholmentes Pińa Colada A felsorolt alkoholmentes kevert italok 

receptúrái megtalálhatók az érvényben lévő IBA listán.  

Időtartam: 60 perc 

D) vizsgarész: Portfólió készítése  

A vizsgázó az iskola székhelye szerinti régióban megtalálható, a tanuló által választott egy 

turisztikai attrakciót és egy szálláshelyet és annak szolgáltatásait bemutatja. A bemutatót 

elektronikus formában, szövegszerkesztő program használatával készíti el, a vizsgát szervező 

szakképző intézmény által megadott határidőre és e-mail címre beadja. 

Az elkészített dokumentum formai követelményei: terjedelme a fedőlapon (téma 

megnevezése, készítő megnevezése, dátum) kívül 2-5 A4-es oldal (betűtípus:Times New 

Roman/Arial , betűméret: 12, szövegtörzs sorkizárt), tartalma tagolt, kiemeléseket tartalmaz. 

A képek és a forrásmegjelölés mellékletben szerepeltethetőek a minimum terjedelmen felül. A 

vizsga keretében szóban és PPT formátumban prezentálja.  

Időtartam: nem releváns  

A vizsgarészek között szünetet kell biztosítani a vizsgázók részére, amely nem képezi a 

vizsgatevékenység részét.  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 250 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 100 % 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési 

útmutató alapján történik 



Vizsgarész/közös értékelési 

szempont 

Értékelési szempontok Maximális 

pontszám 

A) Konyhatechnológiai 

tevékenység 

Érzékszervi szempontok alapján történő 

értékelés: Illat, kinézet, íz. Ételkészítési 

szabályok szempontjai szerint: Az étel 

hőmérséklete, állaga, hőkezelésének 

megfelelősége. Tálalási szabályok szempontjai 

szerint: Megfelelő arányban vannak a fogás 

elemei. Esztétikus elrendezés és díszítés. 

Tányér épsége, tisztasága. 

25 

B) Cukrászati 

termékkészítés 

A tésztakészítés technológiájának betartása a 

feldolgozás egyenletessége. A kisült tészta 

állaga. A késztermék termék íze, megjelenése, 

tálalása. 

25 

C) Értékesítési tevékenység Ügyel a kommunikációra, szakmailag 

meggyőző, előadása figyelemfelkeltő 

élményteli. 

25 

D) Portfólió készítés Tartalmi követelmények: 

a régió földrajzi elhelyezkedésének 

bemutatása; 

a régió társadalmi, gazdasági, természeti, 

kulturális, gasztronómiai adottságainak 

bemutatása; 

a turisztikai régió választott attrakciójának 

átfogó bemutatása; 

a szálláshely és szolgáltatásainak átfogó 

bemutatása; 

Formai követelmények: 

terjedelme a fedőlapon (téma megnevezése, 

készítő megnevezése, dátum) kívül 2-5 A4-es 

oldal (betűtípus: Times New Roman/Arial, 

betűméret: 12, szövegtörzs sorkizárt),  tartalma 

tagolt, kiemeléseket tartalmaz.  A képek és a 

forrásmegjelölés mellékletben szerepeltethetők 

a minimum terjedelmen felül. 

25 

Összesen 100 

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 61 %-át elérte. 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -- 

 

Szakirányú oktatás szakmai követelményei 

 

Sorszám Készségek, 

képességek 

Ismeretek Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

1. Elvégzi az 

üzemeltetéssel 

kapcsolatos teendőket, 

beüzemeli és kezeli a 

Ismeri a 

vendéglátóipari 

gépek használatát, 

kezelését. 

Szakszerűen kezeli a 

pulti és éttermi 

gépeket. Precízen, 

szakszerűen, 

Önállóan megítéli a 

gépek, eszközök 

működőképességét, 

használhatóságát, 



vendéglátó üzlet 

gépeit. 

pontosan végzi a 

napi feladatát. 

szükség esetén 

karbantartja vagy 

karbantartatja azokat. 

2. Előkészíti a 

vendégteret a vendég 

fogadására, kialakítja 

a "mise en place"-t. 

Ismeri az éttermi 

előkészítő 

műveleteket, a terítés 

szabályait. 

 Önállóan és a szakmai 

szabályok 

figyelembevételével 

képes az étterem és a 

terítéshez szükséges 

eszközök 

előkészítésére. 

3. Részt vesz az áru 

szakszerű mennyiségi 

és minőségi, valamint 

érték szerinti 

átvételében, 

tárolásában és az 

árukészlet előírás 

szerinti 

dokumentálásában. 

Ismeri az áruátvétel 

és a raktározás 

szabályait, 

dokumentumait, 

szoftvereit, megérti a 

számla, szállítólevél, 

adatait. 

Precíz munkát végez 

az áruk kezelésében, 

dokumentálásában, 

törekszik, hogy 

naprakész 

ismeretekkel 

rendelkezzen az 

árukészletről. 

Önállóan képes az 

áruátvétel 

lebonyolítására, a 

raktárak rendjének 

betartására, a 

dokumentáció 

vezetésére. 

4. Kiállítja az 

értékesítéshez 

kapcsolódó megfelelő 

bizonylatokat és a 

vételezési 

dokumentumokat, 

hagyományos és 

elektronikus formában 

is. 

Ismeri a 

bizonylatolás, a 

bizonylatok 

kitöltésének 

szabályait, a 

bizonylatok tartalmi 

követelményeit, 

ismeri az értékesítés 

szoftvereit. 

Pontosan és 

szakszerűen kezeli a 

bizonylatokat. 

Szem előtt tartja a 

bizonylatok 

kezelésének 

szabályait. 

Önállóan képes a 

bizonylatokat kezelni, 

rendszerezni. Az 

üzletben használt 

szoftvereket betanítás 

után napi munkájában 

használja. 

5. Fogadja a vendégeket, 

helyre kíséri, leülteti 

az etikett-protokoll 

szabályoknak 

megfelelően. 

Ismeri a 

vendégfogadás, az 

ültetés szakmai 

szabályait. 

A vendégeket 

udvariasan fogadja, 

előzékenyen 

viselkedik velük. 

A vendéglátó üzletbe 

érkező vendégeket 

önállóan fogadja, 

felméri a vendégek 

igényeit. 

6. Rendelést vesz fel a 

vendégektől. 

Ismeri a 

rendelésfelvétel 

szabályait, 

alkalmazói szinten 

ismer éttermi 

szoftvert, amivel a 

rendelést rögzíti. 

Törekszik a rendelés 

pontos feljegyzésére, 

reagál a felmerülő 

kérdésekre. Szem 

előtt tartja a 

vendégek igényeit. 

Önállóan képes kezelni, 

rendszerezni a 

rendeléseket, eldönti, 

hogy az üzlet dolgozói 

tudják-e teljesíteni a 

vendégek egyedi 

igényeit. 

7. Ismerteti a 

választékot, ételeket 

ajánl az allergének és 

az egészséges 

táplálkozás 

figyelembevételével. 

Italokat ajánl, azokat 

párosítja a vendég 

által megrendelt 

ételekhez. 

Ismeri az üzlet 

választékát, az ételek 

készítésének módját, 

a bennük található 

allergéneket. Ismeri 

az italajánlás 

szempontjait és az 

italok összetételét. 

Ismeri az egészséges 

táplálkozás 

összetevőit, 

szempontjait. 

Szakszerűen ajánl, 

reagál a vendég által 

felmerülő 

kérdésekre, szem 

előtt tartja a 

vendégek 

fogyasztási igényeit. 

Önállóan képes a 

vendégek igényei 

szerint ételt, italt 

ajánlani az üzlet 

sajátosságai szerint. 



8. Felszolgálást végez a 

különböző 

felszolgálási módok és 

az egység igényeinek 

figyelembevételével. 

Előkészíti a 

felszolgáláshoz 

szükséges eszközöket, 

elkészíti az italokat, 

majd szakszerűen 

kiviszi az ételeket, 

italokat a vendégek 

asztalához. 

Ismeri a felszolgálási 

módokat, az étel- és 

italkészítési és 

felszolgálási 

szabályokat. 

Szem előtt tarja a 

vendégek igényeit, 

precízen végzi 

munkáját, törekszik 

a vendégek 

felmerülő 

igényeinek 

kielégítésére, 

kérdéseikre 

szakszerűen és 

udvariasan válaszol. 

Önállóan képes 

alkalmazni a 

felszolgálás szabályait, 

munkáját tisztán és 

gyorsan végzi, az 

esetlegesen felmerülő 

saját hibáit gyorsan 

korrigálja. 

9. Italokat ajánl 

(alkoholos és 

alkoholmenetes) a 

vendég által választott 

ételekhez. Munkája 

során a hazai 

igényeknek 

megfelelően, 

különböző italokat 

készít a barista, a 

bártender, a 

sommelier 

tapasztalatai alapján. 

Ételt készít a vendég 

asztalánál és 

felszolgálja azt. 

Ismeri a 

vendéglátásban 

értékesített kávé 

különlegességeket, a 

likőröket, párlatokat, 

a koktélok 

elkészítéséhez 

szükséges egyéb 

alapanyagokat. 

Ismeri a 

magyarországi 

borvidékeket, a 

borok készítését, 

felszolgálás 

szabályait. Ismeri a 

hazai és nemzetközi 

alkoholmentes és 

alkoholtartalmú 

italokat, azok 

szervírozására 

vonatkozó 

előírásokat és 

ajánlásokat. Ismeri a 

vendég előtti 

ételkészítés 

szabályait. 

Munkájában 

törekszik a 

kreativitásra, az 

igényes, tiszta, gyors 

precíz munkára, 

reagál a felmerülő 

kérdésekre, új 

italkészítési és 

ételkészítési 

eljárások 

elsajátítására 

törekszik, 

figyelemmel kíséri 

az új trendeket. 

Önállóan képes az 

italokat és a vendég 

előtt készülő ételeket 

elkészíteni és 

felszolgálni. 

10. A vendégekkel 

magyar és legalább 

egy idegen nyelven 

kommunikál, 

folyamatosan 

figyelemmel kíséri a 

vendégek igényeit. 

Ismeri a vendégtéri 

protokoll szabályait, 

legjobb tudása 

szerint igyekszik 

megfelelni a 

vendégek 

elvárásainak. Ismeri 

a szóbeli és írásbeli 

kommunikáció rá 

vonatkozó előírásait, 

legalább egy idegen 

nyelven a szakmai 

szókincset. 

Udvariasan reagál a 

felmerülő 

kérdésekre, 

szakszerűen, 

szabálykövetően, 

tisztelettudóan 

kommunikál szóban 

és írásban magyar és 

legalább egy idegen 

nyelven. 

Betartja a protokoll 

szabályait, önállóan 

kommunikál magyar és 

legalább egy idegen 

nyelven. Instrukció 

alapján hivatalos levelet 

fogalmaz és formáz 

hagyományos és 

elektronikus formában 

tartalmi és formai 

szabályok alapján. 



11. Igény- és 

elégedettségmérést 

végez, megkérdezi a 

vendégeket a nyújtott 

szolgáltatásokról 

alkotott 

véleményükről, a 

felmerülő igényeikről. 

Ismeri a marketing 

alapjait, átfogó 

ismeretekkel 

rendelkezik az 

igény- és 

elégedettségi 

felméréshez 

szükséges kérdőívek 

összeállításához. 

Munkájában a 

marketing 

tevékenységet, a 

napi működés 

folyamán szem előtt 

tartja, munkáját úgy 

végzi, hogy a 

kialakított üzleti 

arculathoz 

igazodjon. 

Önállóan méri fel a 

vendégek igényeit és 

állapítja meg 

elégedettségének 

mértékét, az üzletvezető 

irányításával 

kérdőíveket készít. 

12. Rendet tart üzemelés 

közben, 

munkakörnyezetében, 

betartja a 

környezetvédelmi 

előírásokat. 

Ismeri a 

munkakörnyezetét, a 

rá vonatkozó 

környezetvédelmi 

szabályzatokat. 

Hajlandó a rend 

kialakítására és 

megőrzésére, szem 

előtt tartja a higiéniai 

és egyéb 

szabályokat. 

Munkatársaival 

folyamatosan 

együttműködik a 

környezetük megóvása 

érdekében. Betartja a 

környezetvédelemre 

vonatkozó előírásokat, 

az üzletvezető 

utasításait. 

13. Megszervezi és 

lebonyolítja a 

különböző 

rendezvényeket a 

megrendelő igényei 

alapján. 

Ismeri a 

rendezvényszervezés 

alapjait, a 

beszállítókkal való 

kapcsolattartás 

protokollját. 

Munkája során 

törekszik a tökéletes 

kivitelezésre, 

rugalmasan és 

legjobb tudása 

szerint kezeli a 

felmerülő problémás 

szituációkat. 

Kollégáival szoros 

együttműködésben 

tervezi meg és 

bonyolítja le a 

rendezvényeket. A rá 

bízott feladatokat teljes 

felelősséggel végzi el a 

rendezvény sikeressége 

céljából. 

14. Irányítja a beosztott 

munkatársait, 

megtervezi a 

munkafolyamatokat a 

megfelelő 

munkavégzés 

érdekében, az üzlet 

napi feladatainak 

megvalósítása során. 

Ismeri a beosztásával 

járó munkaköri 

feladatokat, a 

vállalkozásnál 

működő hierarchiát, 

az alá- és fölé 

rendeltségi 

viszonyokat, 

felelősségköröket és 

hatásköröket. 

Törekszik az igényes 

munkavégzésre, 

munkatársaitól is 

maximális 

precizitást vár el. 

Munkaköri feladatait 

legjobb tudása 

szerint teljes körűen 

ellátja. A pozitív 

munkahelyi hangulat 

megteremtésére és 

megőrzésére nagy 

hangsúlyt fektet. 

Önállóan irányítja 

munkatársai 

tevékenységét, azt 

rendszeresen ellenőrzi, 

a belső szabályzatokat 

betartja és betartatja. 

Szükség esetén gyors 

döntéseket hoz. Egyes 

problémás esetekben a 

vállalat vezetésével 

egyeztet. 

15. Kiállítja a számlát, 

kezeli a pénztárgépet, 

éttermi szoftvert, 

fizetteti a vendéget, 

gondoskodik a 

kiállított számlák 

iktatásáról és 

megőrzéséről. 

Alkalmazói szinten 

használ éttermi 

szoftvert, ismeri a 

fizetési módokat, a 

számla formai és 

tartalmi elemeit, az 

érvényben lévő ÁFA 

szabályozást, a 

bizonylatolásra 

vonatkozó 

szabályokat. 

Szem előtt tartja a 

pénzkezelési 

szabályokat, a 

számlát precízen, 

szakszerűen készíti 

el a bizonylatolás 

szabályainak 

betartásával. 

Önállóan képes számlát 

kiállítani, kezeli az 

éttermi szoftvert. 

Önállóan használja a 

készpénz kímélő 

fizetési módokat. 

Közösen kollégáival 

együttműködve fizettet. 



16. Elszámol a 

tevékenységével 

összefüggő készlettel, 

a műszak végén a 

bevétellel. 

Ismeri a készletek 

kezelésének 

szabályait, ismeri az 

elszámolásra 

vonatkozó belső 

előírásokat. 

Törekszik az ideális 

készletállomány 

fenntartására, 

pontos, precíz 

elszámolást vezet a 

készletváltozásokról. 

Önállóan képes az 

elszámolás elvégzésére, 

a készleteket a belső 

szabályzatban 

foglaltaknak 

megfelelően 

rendszeresen ellenőrzi, 

pótolja, selejtezi, 

rendszerezi. A 

készletezésben a rá 

vonatkozó szabályokat 

betartja, illetve 

betartatja. 

17. Napi 

munkatevékenység ét 

munkavédelmi, 

balesetvédelmi, tűz és 

környezetvédelmi 

előírások, és az 

alapvető élelmiszer 

biztonsági szabályok 

alapján végzi. 

Ismeri a 

munkavédelmi, 

balesetvédelmi, tűz 

és környezetvédelmi 

előírásokat, 

rendelkezik alapvető 

élelmiszerbiztonsági 

ismeretekkel. 

Szakszerűen, az 

előírásoknak 

megfelelően végzi 

munkáját. 

Elkötelezett a saját, a 

munkatársi és a 

vendégek testi 

épségének és 

egészségénekmegő 

rzésére. 

A munkavédelmi, 

balesetvédelmi, tűz és 

környezetvédelmi 

előírásokat betartja, 

azokat betartatja, 

ellenőrzi. 

18. Közreműködik a 

különböző részlegek 

leltárfelvételi 

folyamataiban. 

Ismeri a leltározásra 

vonatkozó 

rendeleteket, a leltár 

rendszerességének 

mértékét, az azokhoz 

kapcsolódó 

bizonylatokat. 

Precíz munkát 

végez, az adatokat 

pontosan rögzíti, 

törekszik a 

leltárhiány 

elkerülésére. 

Betartja és betartatja a 

leltározásra vonatkozó 

belső szabályzatot. A 

leltározást rendszeresen 

végrehajtja 

munkatársaival 

együttműködve. 

19. A vendéglátó üzlet 

gazdasági érdekeit 

képviselve kalkulálja 

az árakat és 

készletelszámoltatási 

számításokat végez. 

Az ételek és italok 

adagjainak 

kiszámoláshoz tömeg- 

és 

veszteségszámításokat 

végez. 

Ismeri a gazdálkodás 

folyamatában az 

üzleti szintű 

árképzés lényegét, a 

leltárért való anyagi 

felelősséget, az 

üzleti elszámolás 

folyamatát, ezek 

kiszámításának 

módjait. 

Kezdeményezi az új 

módszerek 

bevezetését a 

gazdálkodás 

folyamatába, 

nyilvántartásába, 

ellenőrzésébe. 

A vezetők, tulajdonosok 

iránymutatásával, 

önállóan el tud 

számolni, árakat 

kialakítani, önálló 

döntéseket hozni az 

értékesítéssel 

kapcsolatban. 

 

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

 

Szakma megnevezése: Pincér-vendégtéri szakember 

 

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése. 

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 



 

Központi interaktív vizsga 

A vizsgatevénység megnevezése: Interaktív, kombinált online vizsga A számítógép által 

véletlenszerűen generált vizsgafeladat 

A vizsgatevékenység leírása: 

A vendéglátó üzletek higiéniája, élelmiszerbiztonság, környezetvédelem, fogyasztói 

érdekvédelem. Vendéglátás termékeinek anyaghányad számítása, a termékek kalkulációja, 

leltározás, elszámoltatás. 

 

Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbiakat öleli fel: 

1.) Higiénia, élelmiszerbiztonság, környezetvédelem 

2.) Anyaghányad számítás, árképzés, fizetési módok 

3.) Elszámoltatás, raktározás, leltárért való anyagi felelősség, áruszükséglet meghatározás, 

bizonylatok 4.) Fogyasztói érdekvédelem 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 % 

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai 

 

1.) Higiénia, 

élelmiszerbiztonság, 

környezetvédelem 

feleletválasztós feladat, 

többszörös választás, 

választások illesztése 

20% 

2.) Anyaghányad számítás, 

árképzés 

számítás 30% 

3.) Elszámoltatás, 

raktározás, leltárért való 

anyagi felelősség, 

áruszükséglet meghatározás, 

bizonylatok 

számítás, feleletválasztós 

feladat 

30% 

4.) Fogyasztói érdekvédelem feleletválasztós feladat, 

többszörös választás, 

választások illesztése 

20% 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40%-át elérte. 

 

Projektfeladat 

A vizsgatevénység megnevezése: Pincér-vendégtéri szakember gyakorlati vizsga 

A vizsgatervékenység leírása 

A vizsgatevékenység két részből áll: 

A.) Vizsgarész: Portfólió 

A vizsgázónak a vizsgára portfóliót kell készítenie. A portfólió készítéséhez a 

felsoroltakból 3 témakört kell kiválasztani. Az önreflexió kötelező eleme az 

elkészítendő dokumentumoknak. A portfóliót a következő elemekből kell összeállítani 

(minimum 3 elem): 

1) Fényképek munkahelyi rendezvényekről, a munkahely és a munkahelyi étel-ital 

választék bemutatása. 



2) Saját munkatevékenység bemutatása, példakép bemutatása, szakmai továbbfejlődés 

lehetőségének leírása. 

3) Önéletrajz. 

4) Szakmai versenyek, szakmai kiállítások képei, tapasztalatai. 

5) Külföldi szakmai gyakorlatok, külföldön szerzett szakmai tapasztalatok bemutatása. 

6) Önreflexió az egész portfólióra vonatkozóan: jövőkép, saját tanulási folyamat 

önértékelése és erre reflektálás. 

Formája: PDF dokumentum összeállítása szöveges anyagokból, képekből. 

Terjedelem: Minimum 8, maximum 10 db A4-es oldal fedlap (téma megnevezése, 

készítő neve, dátum), tartalomjegyzék és mellékletek nélkül. A képek mellékletben 

szerepeltethetők a minimum terjedelmen felül, ezeket a szöveg megfelelő helyén kell 

meghivatkozni 

Betűforma és nagyság: Times New Roman betűtípus 12-es betűnagyság. 

A portfólió elkészítésére rendelkezésre álló idő: 6 hónap. A portfólió leadási határidejét 

a vizsgaszervező határozza meg. 

B.) Vizsgarész: Gyakorlat helyszínén végzett tevékenység, vizsgaproduktum készítése 

1. feladat: Ételsor és a hozzá illő italsor összeállítása, díszterítés 

A vizsgázó egy ötfogásos ételsort és hozzá illő italsort állít össze egy meghatározott 

rendezvényre, amelyet a vizsgaszervező állít össze. 

A vizsgaszervező az alkalmak összeállításánál, az alábbi szempontokat vegye 

figyelembe: 

 a régióra jellemző gasztronómiai adottságok kerüljenek meghatározásra 

 a régió meghatározó rendezvényei szerepeljenek 

 a régió meghatározó alapanyagai használhatóak legyenek 

 a szokások és hagyományok bemutatására sor kerülhessen 

 a rendezvény helyszíne a vizsgaszervező környezetében megtalálható kiemelt 

minőségű szolgáltatást nyújtó egység legyen 

A vizsgázó az általa összeállított menüsorhoz menükártyát készít számítógépen és 

bemutató terítést végez az adott alkalomhoz 2 főre. 

A vizsgázó a vizsga során bemutatja a rendezvényt, a megterített asztalt, az ajánlott 

ételek és italok elkészítését, tálalását és felszolgálását, a rendezvény 

lebonyolításához szükséges eszközöket. 

Tájékoztatást nyújt a rendezvény előkészületéről, lebonyolításának menetéről. 

A vizsgabizottság szakmai beszélgetést végez a vizsgázóval, mely során 

meggyőződik a vizsgázó általános szakmai elméleti tudásáról is. (Értékesítési 

ismeretek, vendégtéri ismeretek, étel-ital ismeretek). 

Időtartam: 120 perc 

 

2. feladat: Élőmunka bemutatása 

A vizsgázó élőmunkát végez, mely során a tanult idegen nyelven kommunikál a 

vendégekkel. 

 Megterít a vizsgaszervező által összeállított három fogásos menüsorra, 2 főre, (a 

terítés nem képezi a vizsgatevékenység részét, a terítés munkafolyamatára fordított 

idő nem a vizsgatevékenység időtartamának része). 

 Fogadja és hellyel kínálja a vendégeket. 



 A vizsga folyamán a vizsgázó étvágygerjesztőként 2 adag kevert italt készít és 

szolgál fel, amely lehet alkoholos és alkoholmentes is. 

 Ismerteti, majd felszolgálja a háromfogásos menüsort svájci felszolgálási módban. 

A menüsorhoz ásványvizet kínál, bort ajánl és szolgál fel, majd az étkezés végén 

kávét, kávékülönlegességet készít és szolgál fel. 

 A felszolgálás során a vizsgázó folyamatosan méri a vendégek elégedettségét. 

 A felszolgálási és készítési folyamatokat, a kész termékeket a vizsgabizottság 

értékeli. 

 Az étkezés végén a vizsgázó kiállítja a gépi (éttermi szoftverrel) készülő számlát. 

 Elköszön a vendégtől. 

 

Az elkészült italokat a vizsgabizottság kóstolással értékeli. 

Időtartam: 120 perc. 

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 % 

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

„A” vizsgarész, portfólió értékelés szempontjai: 

Mennyire (jól) dokumentált a tanulási folyamat, a szakmai és személyes fejlődés 

bemutatása? 

 A „bizonyító” dokumentumok relevánsak-e? 

 Az elvárt minimum elemeket tartalmazza-e? 

 A portfolió struktúrája megfelelő-e, logikus-e? 

 Egyéni kreativitás megjelenik-e? 

 Az önreflexiók mélysége, összetettsége a korosztálytól elvárhatóan van-e 

megfogalmazva? 

 A nyelvi megformálás (szakmai nyelv és köznyelv megfelelő használata, 

nyelvhelyesség, helyesírás) és a portfólió igényessége (a tartalmi részek milyen 

mértékben kidolgozottak, alaposak, igényesek?) 

 A portfólió külső megjelenésének igényessége, kivitelezése, esztétikussága 

megfelelő-e? 

 

A portfólió a projektfeladaton belül 20%-os arányt képvisel. 

 

„B” vizsgarész értékelési szempontjai: 

1. feladat értékelés 40 % 

 Személyi higiénia: tiszta, ápolt külső, megfelelő munkaruházat 5 % 

 Étel-italsor összeállítás a megadott szempontok figyelembevételével 10 % 

 Menükártya szerkesztés szabályainak betartása 5 % 

 Terítés szabályainak betartása, menüsornak megfelelő terítés, eszközök tisztasága 10 

% 



 Szakmai tudás (étel-, italismeret, szakmai ismeretek, trendek, nemzetközi 

gasztronómiai ismeretek) 10 % 

2. feladat értékelés 40 % 

 Vendég fogadása, hellyel kínálás szabályai, kommunikáció a vendéggel 10 % 

 Svájci felszolgálási mód gyakorlati alkalmazása, eszközök kezelése 10 % 

 Ásványvíz, bor ajánlása, kínálása, felszolgálása 5 % 

 Kávékészítés menete, minősége, felszolgálása 5 % 

 Kevert ital készítésének előkészülete, menete, díszítésük, felszolgálásuk 5 % 

 Számlakészítés szabályainak betartása, vendég távozása körüli teendők betartása 5 % 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 40 %- át elérte. 

 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi 

feltételek: Vizsgázónként 2 fő, akik a vizsgázó tanult idegen nyelvén beszélő vendégek. 

 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi 

feltételek: 

 Számítógép, nyomtatási lehetőség 

 Terítéshez szükséges eszközök 

 Tálalóeszközök, italok felszolgáláshoz szükséges poharak 

 Svájci felszolgáláshoz szükséges eszközök 

 Borfelszolgáláshoz szükséges eszközök 

 Eszpresszó kávégép gőzölővel és kávédarálóval ellátva 

 Éttermi szoftver készletprogrammal és nyomtatóval 

 Kevert ital készítéshez szükséges eszközök (shaker, keverőpohár, előírt poharak, 

báreszközök, kiegészítők) 

 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 

beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 20%, 

Szakmai vizsga: 80 % 

 

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok: -- 

 

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: -- 



HELYI KÉPZÉSI PROGRAM 

a 

 

13. KERESKEDELEM 

ágazathoz tartozó 

 

4 0416 1302 

azonosító számú 

 

KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ 

szakmához 

 

 

 

 

a 2020-tól nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 

A helyi tanterv 

 

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és 

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) 

Kormányrendelet alapján kiadott 

Képzési és Kimeneti Követelmények és Programtanterv 

 

alapján készült. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ 

szakma 
 

 

A szakma alapadatai: 

 Az ágazat megnevezése:  Kereskedelem 

 A szakma megnevezése:  Kereskedelmi értékesítő  

 A szakma azonosító száma:  4 0416 13 02  

 A szakma szakmairányai: - 

 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

 Ágazati alapoktatás megnevezése: Kereskedelem ágazati alapoktatás  

 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Bolti előkészítő, pénztáros 

 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

o Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra, 

o Technikumi oktatásban: - 

o Érettségire épülő oktatásban: 140 óra 

 

 A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

 Iskolai előképzettség:   Alapfokú iskolai végzettség  

 Alkalmassági követelmények: 

o Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  szükséges 

o Pályaalkalmassági vizsgálat:     nem szükséges 

 

 

 

 

 



Jelmagyarázat: E: elmélet; GY: gyakorlat 

 

Évfolyam 
1/9 

Ágazati alapoktatás 

2/10 

Szakirányú oktatás 

3/11 

Szakirányú oktatás 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576+36=612 810+162=972 697,5+139,5=837 
(2084) 

2421 

Összes óraszám/hét 16+1 11,5+0,5+11+4=22,5+4,5 12+1+10,5+3,5=22,5+4,5  

Tanulási 

terület 
Tantárgy/témakörök 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 
Heti óraszám 

Össz-

óraszám 
Heti óraszám 

 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
is

m
er

et
ek

 Munkavállalói ismeretek 
18 

0% 

E: 0,5 
0 

E: 0 
0 

E: 0 
18 

GY: 0 GY: 0 GY: 0 

Álláskeresés 5      5 

Munkajogi alapismeretek 5      5 

Munkaviszony létesítése 5      5 

Munkanélküliség 3      3 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v

 (
te

c
h

n
ik

u
s 

sz
a

k
m

á
k

 e
se

té
n

) 

 

Munkavállalói idegen nyelv 0 
E: 0 

0 
E: 0 62 

0 % 

E: 2,0 
62 

GY: 0 GY: 0 GY: 0 

Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések 
    11  11 

Önéletrajz és motivációs levél     20  20 

„Small talk” – általános 

társalgás 
    11  11 

Állásinterjú     20  20 

G
a

zd
á

lk
o

d
á

si
 t

ev
ék

en
y

sé
g

 e
ll

á
tá

sa
 

Gazdasági ismeretek 
216 

0% 

E: 6 0 

0% 

E: 0 0 

0% 

E: 0 
216 

GY: 0 GY: 0 GY: 0 

Gazdasági alapfogalmak 24      24 

A háztartás gazdálkodása 33      33 

A vállalat termelői 

magatartása 
51      51 

Az állam gazdasági szerepe, 

feladatai 
27      27 

Jogi alapfogalmak 15      15 

Tudatos fogyasztói magatartás 15      15 

Marketing alapfogalmak 24      24 

Nemzetközi gazdasági 

kapcsolatok 
27      27 

Vállalkozások működtetése 
72+36 

0% 

E: 2+1 0 

0% 

E: 0 0 

0% 

E: 0 
72+36 

GY: 0 GY: 0 GY: 0 



A vállalkozások gazdálkodása 9      9 

A gazdálkodási folyamatok 

elszámolása 
27      27 

Statisztikai alapfogalmak 36      36 

Tanulási terület 

összóraszáma 
288+36      288+36 

Ü
zl

e
ti

 k
u

lt
ú

ra
 é

s 
in

fo
rm

á
ci

ó
 k

ez
e
lé

s Kommunikáció 
108 

0% 

E: 3 0 

0% 

E: 0 0 

0% 

E: 0 
108 

GY: 0 GY: 0 GY: 0 

Kapcsolatok a 

mindennapokban 
18      18 

A munkahelyi kapcsolattartás 

szabályai 
18      18 

A kommunikációs folyamat 36      36 

Ön- és társismeret fejlesztése 36      36 

Digitális alkalmazások 162 
E: 4,5 0 

0% 

E: 0 0 

0% 

E: 0 
162 

GY: 0 GY: 0 GY: 0 

Munkavédelmi ismeretek 4      4 

Tízujjas vakírás 104      104 

Digitális alkalmazások 54      54 

Tanulási terület 

összóraszáma 
270      270 

 Ágazati alapvizsga 

K
er

es
k

ed
el

m
i 

e
g

y
sé

g
 m

ű
k

ö
d

te
té

se
 

 

Kereskedelmi ismeretek 

0 

0% 

E: 0 252+72 

40% 

E: 4 279+31 

40% 

E: 5 531+103 

 GY: 0 GY: 3+2 GY: 4+1 

Áruforgalmi ismeretek   180  141  321 

Szakmai számítások   72  72  144 

Online kereskedelem     66  66 

Üzlet működtetése 
0 

0% 

E: 0 180 

50% 

E: 2,5 31 

50% 

E: 0,5 
211 

GY: 0 GY: 2,5 GY: 0,5 

A kereskedelemben előforduló 

kockázatok és 

kockázatértékelés 

  40    40 

Munka-, tűz és 

balesetvédelem 
  50    50 

Környezetvédelem   40    40 

Erőforrás gazdálkodás    31   31 

Áru- és vagyonvédelem   50    50 

Pénztárgépkezelés 
0 

0% 

E: 0 0 

0% 

E: 0 78+31 

90% 

E: 0,5+0,5 
78+31 

GY: 0 GY: 0 GY: 2+0,5 

Pénztárgép működtetése     20  20 



Pénzkezelés szabályai     12  12 

Pénzkezelés bizonylatai     10  10 

Fizetési eszközök, törvényi 

előírások 
    10  10 

A pénztáros elszámoltatása     10  10 

Önkiszolgáló pénzterminál     16  16 

Termékismeret és 

forgalmazás 

0 

0% 

E: 0 198+90 

50% 

E: 2,5+0,5 155+62 

50% 

E: 2,5 
353+152 

GY: 0 GY: 3+2 GY: 2,5+2 

Árurendszerek   10    10 

Minőség   20    20 

Fogyasztói érdekvédelem   30    30 

Árufőcsoportok bemutatása   80  53  133 

Termékkihelyezés   40  32  72 

Csomagolás   18    18 

Specifikus termékismeret     50  50 

Fogyasztói trendek     20  20 

Üzleti kommunikáció 
0 

0% 

E: 0 180 

50% 

E: 2,5 93+15,5 

50% 

E: 1,5+0,5 
273+15,5 

GY: 0 GY: 2,5 GY: 1,5 

Az értékesítő szerepe   40  10  50 

A vásárlási döntést 

befolyásoló tényezők 
  30    30 

Értékesítési technikák és 

eladásösztönzés 
  80  73  153 

Digitális kommunikáció   30  10  40 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 

 
810+162 

 636+139,

5 

 1446+301,

5    

EGYBEFÜGGŐ SZAKMAI 

GYAKORLAT óraszáma: 
 140  140 

Megjegyzések: 

1. A táblázatban foglalt óraszámok megfelelnek a Kereskedelmi értékesítő szakmára készült Programtantervben1 előírt óraszámoknak. 

2. A Heti óraterv minta-Szakképző iskola2 tartalmazza évfolyamonként az ágazati alapoktatásban és a szakirányú oktatásban a tervezett heti szakmai 

óraszámokat, az ennek alapján számított szabadsáv óraszámai a táblázatban az alapóraszámok mellett dőlt betűvel szerepelnek. 

 

                                                           
1 https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#kereskedelem 
2 Útmutató a szakmai program készítéséhez (https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt) 



Az ágazati alapoktatás megszervezése 

 

A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 74. § szerint a szakképző intézményben a 

szakirányú oktatást megelőzően ágazati alapoktatás folyik. 

Az ágazati alapoktatást a technikum 9. és 10. évfolyamán, és a szakképző iskola 9. évfolyamán 

kell megszervezni. 

Az ágazati alapoktatás magában foglalja az adott ágazat közös szakmai tartalmait a képzési 

és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint. 

Az ágazati oktatás ágazati alapvizsgával zárul.  

A tanuló a sikeres ágazati alapvizsgát követően a szakképző intézményben külön felvételi 

eljárás nélkül folytathatja tanulmányait akkor, ha a tanuló és törvényes képviselője az általa 

választott szakmáról az ágazati alapoktatás során az igazgató által meghatározott időszakban 

nyilatkozik. 

Az ágazati alapoktatás elméleti oktatása iskolánkban, gyakorlati oktatása pedig iskolai 

tanműhelyeinkben, vagy ha iskolai tanműhely nem áll rendelkezésre, a Fenntartóval kötött 

együttműködési megállapodás keretében duális képző partnerek nem termelő tanműhelyeiben 

történik. Az együttműködési megállapodás kiterjed az ágazati alapvizsga gyakorlati részének 

megszervezésére is. 

A gyakorlati képző szervezetek iskolánk képzési programja alapján végzik az ágazati 

alapoktatást. A külső gyakorlati szervezetek ez alapján kidolgozzák és megküldik az iskolának 

a tantárgyak gyakorlati tananyagtartalmának tanmeneteit. Havonta elektronikus úton 

megküldik a tanulók érdemjeggyel történő tantárgyi értékelését, illetve hiányzás jelentését, 

mely a félévi és év végi értékelés alapjául szolgál. 

Az ágazati alapoktatás gyakorlati tevékenysége alatt a diákok tanulási eredmény alapú tanulói 

munkanaplót vezetnek. 

A tanulási eredmény alapú képzési programunk szerint az ágazati alapoktatásban is törekedni 

kell a hagyományos tantárgyi rendszer mellett a tanulási terület alapú oktatásra. Ebben a képzés 

szervezése elsősorban projekt alapon történik.  

Az ágazati alapoktatásban kell megteremteni az oktatási projektek kialakításának, 

szervezésének feltételeit, a tanulók önálló, páros, és csoportmunkában való eredményes 

foglalkoztatását. Törekedni kell arra, hogy az egyszerű önálló munkavégzést igénylő projekttől 

a diákok eljussanak a több tanulási területet átfogó, csoportmunkát igénylő projektekig.  

Az oktatási projektek élményszerű megvalósításával érheti el célját az ágazati alapoktatás, a 

tanulók megismerik az adott ágazat közös szakmai tartalmait, és az ágazati alapvizsga után 

egyértelműen választanak az ágazat szakmái közül. 

 

A tanulási eredmény alapú képzés (TEA) fokozatos bevezetése érdekében a hagyományos 

tantárgyi rendszer mellett új oktatásszervezési megoldások javasoltak. A korszerű pedagógiai 

módszertani eljárások közül kiemelt szerepet kap a projektmódszer, amely a tanulási terület 

alapú oktatás előnyeire építve komplex módon ismerteti meg a tanulókkal a tanulási terület 

tantárgyai, illetve a tantárgyak témakörei közötti összefüggéseket, egységes rendszerbe 

helyezve az elméleti és a gyakorlati ismereteket. 



Az ágazati alapoktatás első évében a Munkavállalói ismeretek, Gazdálkodási tevékenység 

ellátása, Üzleti kultúra és információ kezelés tanulási területeken javasolt 1-2 projekt 

megvalósítása maximum 6 fős tanulói csoportokban. 

A projektek tervezési szempontjai: 

• a projektfeladat a PTT-ben a tanulási terület adott évfolyamra előírt tantárgyainak 

témaköreire, ismeretanyagára, az elvárt tudásszintre épüljön; 

• definiálni kell, hogy a KKK-ban előírt szakmai követelmények mely elemeinek 

teljesülését segíti; 

• törekedni kell a Tudás – Képesség – Attitűd - Autonómia, felelősség kontextusában 

meghatározott kompetenciák komplex fejlesztésére; 

• az elméleti és a gyakorlati feladattípusok igazodjanak az ágazati alapvizsga 

követelményrendszeréhez; 

• a részfeladatok kidolgozása során biztosítani kell a differenciálás, szükség szerint a 

felzárkóztatás lehetőségét; 

• meg kell határozni, hogy a projektmunka intézményen belül vagy a külső 

tanműhelyekkel való együttműködés keretében valósul meg; 

• adott ágazaton belül egy vagy több szakmára készülő tanulói csoportok vesznek 

részt a megvalósításban; 

• tantárgyanként és témakörönként a szükséges óraszámok meghatározása; 

• a tanulói teljesítmények értékelésének szempontjai, módjai (érdemjegyek 

témakörönként, tantárgyanként, az érdemjegyek súlyozása, gyakorisága) 

• a projekt kidolgozásának dokumentálása (elektronikus, papír alapú, termékről 

készült fotó, stb.); 

• a projekttervek a szakmai elméleti és a szakmai gyakorlati oktatói munkaközösségek 

munkaterveinek mellékletét képezik; 

• a projektmunka megfelelő elemeit a projektet vezető oktatók a tanmeneteikben 

szerepeltetik; 

• az oktatók félévkor és év végén beszámolnak írásban a projektmunka 

eredményeiről, tapasztalatairól. 

 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

 

A kereskedelem ágazati alapoktatás általános és széleskörű gazdasági tudás és gazdálkodási 

képesség megszerzését biztosítja, ami egyaránt szükséges és hasznos minden ágazati 

szakmában betöltött munkakör esetében. A tanulók az alapoktatás után felmérik a háztartás 

feladatait, bevételeit és kiadásait, megtervezik a háztartás pénzgazdálkodását. Elemzik a 

vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböztetik az egyes 

vállalkozási formákat. Megszerzett ismereteik alapján megértik az alapvető jogi fogalmakat és 

példákon keresztül bemutatják az alapvető fogyasztói jogokat. Szituációnak megfelelően, 

hatékonyan kommunikálnak. Elsajátítják és betartják a hétköznapi viselkedési formákat, az 

alapvető viselkedéskultúra elvárásainak megfelelően viselkednek. Tájékozódnak az üzleti 

környezetben, ellátják a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű, digitális eszközökhöz 

köthető feladatokat, bekapcsolódnak az információs társadalomba és ez önfejlesztésre ösztönzi 

őket. Ismerik az értékesítési folyamat szereplőit és az értékesítési technikákat. 



Megkülönböztetik az egyes közlekedési alágazatokat, felmérik a beszerzéshez, tároláshoz és 

értékesítéshez kapcsolódó feladatokat, elkészítik az ezekhez szükséges bizonylatokat. 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményei 

 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok

, attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1. 

Felméri és elemzi 

a gazdasági 

szereplők közti 

kapcsolatot. 

Ismeri a gazdasági 

szereplőket, azok 

jellemzőit és a 

köztük lévő 

kapcsolatokat (pl. 

pénz és piac 

kapcsolatrendszer e). 

Figyelemmel 

kíséri a gazdaság 

szereplői közötti 

kapcsolat 

alakulását. Nyitott 

az új gazdasági 

információk 

befogadására és 

elemzésére. 

Irányítás mellett 

feltárja a gazdasági 

szereplők közötti 

kapcsolatrendszert.  
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2. 

Elkészíti a 

háztartás 

költségvetését 

figyelembe véve a 

bevételeket, 

kiadásokat és 

megtakarításokat. 

Azonosítja a 

háztartás bevételi 

forrásainak és 

kiadásainak főbb 

kategóriáit. 

Pontosan végzi a 

számításokat. 

igényeit reálisan 

határozza meg, 

figyelembe véve a 

háztartás 

költségvetésének 

kereteit/lehetőség

eit, tiszteletben 

tartja az egyes 

családtagok 

igényeit. 

A háztartás 

költségvetésével 

kapcsolatban 

önállóan hoz 

döntéseket és 

javaslatokat 

fogalmaz meg. 

3. 

Elkészíti a kapott 

információk 

alapján a 

háztartási 

munkamegosztást 

és időbeosztást. 

Megnevezi a 

háztartáson belüli 

főbb feladatokat. 

Ismeri a közöttük 

lévő fontossági 

sorrendet. 

Figyelembe veszi 

az egy 

háztartásban élők 

készségeit, 

erősségeit, 

gyengeségeit a 

feladatok 

kiosztásakor. 

Önállóan elkészíti 

saját vagy egy 

elképzelt háztartás 

munkamegosztását. 

4. 

Elemzi az egyes 

vállalkozási 

formákat, 

összehasonlítja az 

egyes típusok 

előnyeit, 

hátrányait. 

Felsorolja a 

vállalkozási 

formákat. Átfogóan 

ismeri az egyes 

típusok jellemzőit. 

Kritikusan 

szemléli az egyes 

vállalkozási 

formák 

jellemzőit, hogy 

az adott 

szituációban a 

legmegfelelőbb 

típust tudja 

kiválasztani. 

Egy adott 

gazdasági 

szituációban önálló 

javaslatokat 

fogalmaz meg az 

adekvát 

vállalkozási forma 

kiválasztására. 

5. 

Esettanulmányoko

n keresztül 

feldolgozza az 

állami 

Azonosítja az állami 

bevételek és 

kiadások főbb 

Törekszik az 

állami 

költségvetés 

bevételeinek és 

Csoporttársakkal 

együttműködve, 

útmutatás alapján 

értelmezi az állami 



költségvetés 

legfontosabb 

bevételeit, 

kiadásait. 

kategóriáit, 

jellemzőit. 

kiadásainak 

alapos 

megismerésére és 

megértésére. 

költségvetés 

alakulását. 

6. 

Esettanulmányoko

n keresztül 

alkalmazza az 

alapvető 

fogyasztói 

jogokat. 

Ismeri a szavatosság, 

termékfelelősség és 

garancia fogalmát, 

jellemzőit. Megérti a 

fogyasztóvédelmi 

törvény előírásait. 

Szem előtt tartja 

az előírásokat, 

tiszteletben tartja 

a fogyasztók 

érdekeit, 

elkötelezett a 

fogyasztóvédelmi 

kérdések 

tisztázása iránt. 

Betartja és 

betartatja az 

előírásokat, 

korrigálja saját, 

vagy mások hibáit. 

7. 

A gyakorlatban 

alkalmazza a 

vállalkozást érintő 

jogi 

alapismereteket, 

értelmezi a 

különböző típusú 

szerződéseket. 

Ismeri a jogok és 

kötelezettségek 

fogalmát, az üzleti 

élet alapvető 

szerződéstípusait, 

alaki kellékeit. 

Elkötelezett a 

jogszabályok 

maradéktalan 

megismerésére és 

betartására. 

Irányítás mellett 

értelmezni tudja a 

jogi szövegeket. 

8. 

Vevőhöz / 

ügyfélhelyzethez 

igazított módon 

alkalmazza a 

megtanult 

kommunikációs 

technikákat (pl. 

adatbázisból 

hiányzó 

ügyféladatokat 

bekér, ajánlatot 

kér meglévő üzleti 

partnerektől, 

áruátvételkor 

tapasztalt 

eltéréseket rendez, 

panaszokat kezel). 

Ismeri a 

kommunikáció 

szereplőit, tényezőit 

és folyamatát, 

valamint az alapvető 

kommunikációs 

technikákat. 

Szem előtt tartja, 

hogy minden 

helyzet más 

kommunikációs 

stílust, technikát 

igényel, és a 

megtanult 

ismereteket ehhez 

igazítottan 

rugalmasan, 

empatikusan és 

proaktív módon 

alkalmazza. 

Önállóan dönt a 

helyzethez 

igazítottan, hogy 

milyen stílusban és 

technikát 

alkalmazva 

kommunikál, és 

felelősséget vállal 

saját 

kommunikációs 

stílusáért.  
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9. 

Adott 

szituációnak 

megfelelően 

alkalmazza a 

kapcsolattartás 

kulturált 

szabályait. 

Ismeri a hétköznapi 

és gazdasági életben 

használatos 

viselkedéskultúra 

alapvető szabályait. 

Képviseli és 

tudatosan 

alkalmazza 

szituációhoz 

igazítottan a 

kulturált 

kapcsolattartás 

szabályait. 

Magára nézve is 

kötelezőnek tartja 

az udvarias 

viselkedés etikai 

szabályait. 

Önállóan, 

felelősséggel 

használja a 

megtanult 

szabályokat, a 

kapott észrevételek, 

visszajelzések 

alapján 

folyamatosan 

fejleszti saját 

viselkedéskultúrájá

t. 



10. 

Szövegszerkesztő, 

illetve 

táblázatkezelő 

szoftverrel 

alapszintű 

dokumentumot, 

illetve táblázatot 

készít és formáz 

(pl. tartalmi és 

formai 

követelményekne

k megfelelő üzleti 

levelet ír). 

Ismeri a 

szövegszerkesztő 

formázás alapvető 

szabályait és a 

táblázatkezelő 

program 

felhasználási 

lehetőségeit. Üzleti 

levelet tud írni 

(ajánlatkérés, 

megrendelés, 

megrendelés 

visszaigazolása, 

érdeklődő levél). 

Az irodai 

szoftverek 

használata során 

törekszik a pontos 

precíz munkára. 

Nyitott az új 

megoldásokra. 

Önállóan használja 

az irodai 

szoftvereket. Képes 

az önellenőrzésre 

és a hibák önálló 

javítására. 

11. 

Az ágazathoz 

tartozó témában 

információt keres 

az interneten, 

kiválasztja és 

feldolgozza azt. 

Ismeri a biztonságos 

internethasználat 

szabályait és a 

digitális, online 

kommunikáció 

eszközeit. 

Elfogadja és 

tiszteletben tartja 

a biztonságos 

internethasználat 

szabályait. 

Szakmai 

irányítással 

digitális tartalmakat 

keres 

meghatározott 

céllal és 

instrukciók szerint 

felhasználja ezeket. 

12. 

Összehasonlítja a 

közlekedési 

alágazatok 

fejlődésének 

ismérveit a 

napjainkra 

jellemző 

közlekedési 

munkamegosztás 

területén. 

Ismeri és azonosítja 

a közlekedési 

alágazatok 

különböző feladatait. 

Megnevezi az egyes 

közlekedési 

alágazatok előnyeit 

és hátrányait. 

Tisztában van az 

alágazatok 

feladataival, 

előnyeivel és 

hátrányaival. 

Önállóan hoz 

döntést és 

javaslatot tesz a 

közlekedési módok 

és eszközök 

kiválasztására. 

13. 

Elemzi a 

kereskedelmi 

szolgáltatói 

tevékenység 

legfontosabb 

jellemzőit, 

összetettségét és a 

különböző 

szolgáltatások 

körét. 

Ismeri a szolgáltatási 

tevékenység 

alapvető részeit, 

valamint annak 

legfontosabb 

termékeit és fajtáit, 

melyekkel 

ügyfélként is 

találkozik a 

mindennapokban. 

Ismeri a 

szolgáltatási 

tevékenység 

alapvető részeit, 

valamint annak 

legfontosabb 

termékeit és 

fajtáit, melyekkel 

ügyfélként is 

találkozik a 

mindennapokban. 

Önállóan képes 

eligazodni a 

különböző 

szolgáltatások 

körében. 

14. 

Kiválasztja a 

szükséges/megfel

el ő 

adattartalmakat a 

bizonylatok 

kitöltéséhez. 

Ismeri a 

dokumentumok 

adattartalmát 

(nyugta, számla, 

szállítólevél). 

Érti az üzleti 

életben a 

dokumentálás 

fontosságát és a 

dokumentumok 

relevanciáját. 

Segítséggel képes 

nyugták pontos 

kitöltésére, kitöltött 

számlákon, 

szállítóleveleken 

felismeri az 

alapvető formai 

hibákat. 



15. 

Megkülönbözteti 

az áruforgalmi 

folyamat egyes 

szakaszait. Átlátja 

az árubeszerzés, 

készletezés és 

értékesítés 

alapvető 

kapcsolatát. 

Ismeri az 

áruforgalmi folyamat 

legfontosabb 

elemeit, jellemzőit. 

Kritikusan 

szemléli az 

áruforgalom 

egyes szakaszait. 

Törekszik a 

gazdaságilag 

leghatékonyabb 

megoldások 

kialakítására. 

Önállóan 

eligazodik az 

áruforgalmi 

folyamat 

különböző 

szakaszaiban. 

16. 

Áruajánlással 

segíti a vevőt / 

ügyfelet a 

vásárlási 

döntésben. 

Ismeri a vásárlás 

lehetséges indítékait, 

a vásárlási döntés 

folyamatát, az 

értékesítési módokat 

és technikákat, 

felismeri a vevői 

típusokat. 

Az áruajánlás 

során empatikus 

és reflektív. 

Viselkedése 

minőségorientált. 

Önálló javaslatokat 

fogalmaz meg, 

amelyekkel 

irányítja a vásárlási 

döntés folyamatát. 

Felelősséget vállal 

a vevő / ügyfél 

igényeinek 

kiszolgálásáért. 

 

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai: 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 

 

Írásbeli vizsga 

 

A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdálkodási tevékenység alapjai 

A vizsgatevékenység leírása: 

Az írásbeli feladatlap minimum 20, maximum 30 feladatból áll és a következő témakörök 

tanulási eredményeit méri: gazdasági alapfogalmak, piac és pénz, a vállalkozási formák, az 

állam gazdasági szerepe és feladatai, jogi alapfogalmak, tudatos fogyasztói magatartás, a 

beszerzéshez, tároláshoz és értékesítéshez kapcsolódó feladatok. Az alábbi feladattípusok közül 

legalább 4 fajta jelenjen meg a feladatlapon: 

● Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása. 

● Esettanulmány értelmezése: a megadott szempontok szerint, a feladatlap által meghatározott 

gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolni a kérdésekre. 

● Feleletalkotás: szöveg kiegészítése, a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat 

kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés. 

● Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / képeket kell párosítani, pl. 

fogalom és meghatározása. 

● Sorrendbe rendezés: folyamatok, időbeli struktúrák reprodukálása. 

● Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset. 

● Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. A 

hamis állítást javítani kell. 

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  60 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 30% 

 



A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és 

feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám 

csak a hibátlan feladatmegoldásért adható.  A javítás során részpont adható, de az útmutatóban 

meghatározott pontszám tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, 

akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek. 

 

Az értékelés százalékos formában történik. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte. 

 

Gyakorlati vizsga 

 

A vizsgatevékenység megnevezése: Információkezelés és üzleti kultúra 

A vizsgatevékenység leírása 

1. vizsgarész: Információkezelés 

Egy, a képző intézmény által összeállított feladatsor megoldása számítógépen internet, 

szövegszerkesztő és táblázatkezelő programok alkalmazásával, amely a következő két 

feladatot tartalmazza: 

1. feladat: A képzőintézmény által megadott szempontsor alapján egy üzleti levél 

(ajánlatkérés, vagy megrendelés, vagy megrendelés visszaigazolása, vagy érdeklődő 

levél) elkészítése, megírása, megformázása és mentése a vizsgaszervező által megadott 

mappába és helyre. A vizsgázók a feladatok elvégzéséhez szövegszerkesztő programot 

használnak, a létrehozott dokumentumba általuk megszerkesztett táblázatot illesztenek.  

2. feladat: Hiányos szállítólevél kitöltése előre megadott adatok alapján. 

 

2. vizsgarész: Viselkedéskultúra, kommunikáció 

Az alábbi témakörökhöz kapcsolódó, a képző intézmény által összeállított minimum 4 

feladatsor közül egy szituációs feladat szóbeli végrehajtása 

● a vállalkozás adatbázisából hiányzó ügyféladatok bekérése (pl. hiányzó email cím, 

adószám, telephelycím, stb.) az ügyféltől 

● telefonos ajánlatkérés új/meglévő üzleti partnerektől (pl. katalógus kérése, árjegyzék 

igénylése, stb.) 

● áruátvételkor tapasztalt eltérések rendezése (pl. mennyiségi vagy minőségi eltérések 

rendezése, késések kezelése, kísérő dokumentumok hiánya, stb.), 

● vevői panaszok kezelése (pl. minőségi hibás termékkel vagy szolgáltatással 

kapcsolatos panaszok rendezése, késedelmes szállításhoz kapcsolódó panaszok 

kezelése, félreértések tisztázása, stb.) 

A szituációs feladatokban a vizsgázó a vizsgáztatóval végzi a páros munkát. 

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

1. rész: 45 perc 

2. rész: 15 perc (5 perc felkészülés, 10 perc feladat-végrehajtás) 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 70 % 

 

 



A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

Az ágazati alapvizsga gyakorlati vizsgatevékenységének Információkezelés 

vizsgarészét a vizsgázók számítógépes teremben készítik el vizsgabiztos jelenlétében. 

Az elkészített feladatokat el kell menteni a vizsgaszervező által megadott mappába 

meghatározott néven. A gyakorlati vizsgafeladat befejezése után a vizsgaszervező 

feladata a számítógépen elkészített feladatok nyomtatása és mentése. A mentésnek és 

vagy nyomtatásnak a gyakorlati vizsga befejezését követő 60 percen belül meg kell 

történnie. A vizsgafeladat értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési 

útmutató alapján történik. 

Javasolt értékelési szempontok: 

● feladatutasítás megértése; 

● a feladat kivitelezésének minősége, megvalósítás lépéseinek sorrendje; 

● kereskedelemben használt üzleti levél tartalmi elemeinek ismerete, 

● szállítólevél tartalmi kellékeinek ismerete; 

● kommunikáció minősége az ügyfelekkel, partnerekkel; 

● előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás; 

● tudástranszfer; 

● önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség. 

 

Lehetséges értékelési módszerek: 

● 1. vizsgarész Gyakorlati munkavégzés. 

● 2. vizsgarész Szerepjáték és/vagy helyzetgyakorlat 

 

Gyakorlati vizsgatevékenység Értékelés 

1. rész: Információkezelés 
Üzleti levél 40% 

Szállítólevél 20% 

2. rész: Viselkedéskultúra, kommunikáció 40% 

 

Az értékelés százalékos formában történik. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte. 

 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

 

Szakirányú oktatás szakmai követelményei 

 

Sorszám Készségek, 

képességek 

Ismeretek Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

1. Közreműködik az 

árubeszerzés 

folyamatában: 

előkészíti vagy segíti 

az áru 

megrendelését. 

Ismeri az áruforgalmi 

folyamatot, az 

árubeszerzés 

fogalmát, helyét az 

áruforgalmi 

folyamatban, és az 

árubeszerzéshez 

Szem előtt tartja a 

beszerzendő áruk 

mennyiségét és 

összetételét 

befolyásoló 

tényezőket. 

Vezetői irányítással 

beszerzi a szükséges 

árut, egyszerűbb, 

begyakorolt 

árurendelési feladatokat 

utasítás alapján ellát. 



kapcsolódó 

tevékenységeket. 

2. Részt vesz az 

áruátvétel 

előkészítésében, az 

áru fogadásában. Az 

árut átveszi, 

minőségileg és 

mennyiségileg 

ellenőrzi és 

dokumentálja. 

Ismeri az áruátvételi 

módokat, az 

áruátvétel során 

használat 

bizonylatokat és hibás 

teljesítés esetén a 

teendőket. 

Törekszik az áru 

jogszabályoknak 

megfelelő mennyiségi 

és minőségi átvételére, 

a kísérő dokumentáció 

szakszerű 

ellenőrzésére. 

Önállóan képes az 

áruátvétel tárgyi 

feltételeit előkészíteni, 

az árut fogadni és az 

átvételt lebonyolítani. 

3. Tárolja, kezeli és 

ellenőrzi az 

árukészletet, 

megóvja az áru 

minőségét, biztosítja 

a termékek 

egyenletes forgását. 

Ismeri az árutárolási, 

raktározási módokat. 

Érti a 

készletgazdálkodással 

kapcsolatos 

feladatokat, a 

készletgazdálkodás 

jelentőségét. 

Elkötelezett az áruk 

minőségének 

megóvására. Szem 

előtt tartja a 

készletgazdálkodás 

elveinek maradéktalan 

betartását. 

Másokkal 

együttműködve kezeli 

az árukészletet, 

felelősséget vállal saját 

munkájáért. 

4. A vásárlói 

szükségleteknek 

megfelelően 

kialakítja és 

fenntartja az üzlet 

belső terét és 

polcképét. 

Ismeri a termékek 

kihelyezésére 

vonatkozó 

szabályokat. 

Az üzlet belső terének 

kialakítása során 

törekszik a vevői 

igényeknek megfelelő 

megoldásokat 

előnyben részesíteni. 

Vezetői utasítás alapján 

alakítja ki a polcképet. 

Felelős a kiszolgálási 

elvek (FIFO, LIFO, 

HIFO, stb.) 

betartásáért. 

5. Előkészíti az árut az 

értékesítésre, 

gondoskodik a 

termékválaszték 

eladótérben történő 

megjelenítéséről, 

feltölti az eladóteret 

áruval. 

Ismeri az üzletben 

lévő specifikus 

termékek áruismereti 

vonatkozásait. 

Minőségorientált 

módon jeleníti meg a 

kereskedelmi egység 

termékválasztékát az 

eladótérben. 

Az előkészítés és 

árufeltöltés során 

munkaköri feladatait 

önállóan végzi. 

Szükség esetén 

munkatársi vagy 

közvetlen vezetői 

segítséget vesz igénybe. 

6. Ellenőrzi az 

árukészlet 

minőségét, 

megállapítja a 

termékek eladásra 

való alkalmasságát, 

az esetleges 

rendellenességeket, 

kezeli a minőségi 

nem megfelelőséget. 

Ismeri az áru 

minőségét 

meghatározó 

tényezőket, az 

állagromlás fajtáit és 

a selejtezés 

szabályait. 

Minőségorientált 

módon kezeli a 

kereskedelmi egység 

árukészletét. 

Önállóan vagy 

közvetlen vezetője 

utasítása alapján 

ellenőrzi az áruk 

minőségét, és jár el a 

protokoll szerint (pl 

selejtez). 

7. Biztosítja a termékek 

árkijelzettségét, a 

termék információk 

szakszerű 

kihelyezését és 

aktualizálását. 

Ismeri az árucímke 

kötelező tartalmi 

elemeit, illetve a 

címkenyomtató 

használatát. 

Az árucímkéket és 

feliratokat 

szabálykövetően, 

nagyfokú precizitással 

készíti és helyezi ki. 

Vezetői irányítással 

önállóan készíti és 

helyezi ki a címkéket és 

feliratokat. 

8. Részt vesz a 

kereskedelmi akciók 

Ismeri a vásárok, 

árubemutatók, 

Elkötelezett a boltban 

meghirdetett 

Munkahelyi 

vezetőjének útmutatása 



megjelenítésében. 

Az árubemutatót, 

kóstolót, az akciók 

váltását szakszerűen 

lebonyolítja. 

kiárusítások, 

kiállítások, kóstolók, 

egyéb akciók és 

ajánlatok 

eladásösztönző 

szerepét. 

eladásösztönző akciók 

sikeres 

lebonyolításában. 

alapján, pontosan 

bonyolítja le a 

kereskedelmi akciókat 

9. Fogadja a vásárlót, 

felméri az igényeit, 

bemutatja az árut és 

a lehetséges 

kapcsolódó 

szolgáltatásokat, 

szakmai tanácsaival 

segíti a vásárlót a 

döntésben. Kezeli a 

vevőrendeléseket. 

Helyzetnek 

megfelelően 

használja a 

kommunikációs 

eszközöket. 

Ismeri a 

termékválasztékot. az 

általa eladásra kínált 

termékeket és azok 

árujellemzőit, 

minőségi 

követelményeit, 

termékelőnyeit. 

Ismeri az adott 

értékesítési 

helyzethez legjobban 

illő kommunikációs 

eszközöket. Ismeri a 

legújabb fogyasztói 

trendeket. 

Szem előtt tartja a 

vevők szükségletét, 

törekszik a vásárlói 

igények pontos, 

maradéktalan 

kielégítésére. Nyitott 

az új fogyasztói 

trendekre. 

Árubemutató és - 

értékesítő feladatait 

önállóan végzi. Képes 

az önellenőrzésre és 

hibái önálló javítására. 

10. Az árut jellegének 

megfelelően 

becsomagolja, 

előkészíti vevői 

szállításra 

Ismeri a csomagolás 

jelentőségét, 

technikáit, 

eladásösztönző 

szerepét 

Az árut 

minőségorientált 

módon csomagolja be, 

törekszik a vevői 

igények kielégítésére. 

Az árukat önállóan 

készíti elő vevői 

szállításra. 

11. Az e-

kereskedelemben 

kapott 

megrendelések 

feldolgozására, 

visszaigazolására, 

adatbázist kezel. 

Ismeri az e-

kereskedelemre 

vonatkozó 

szabályokat, ismeri az 

alkalmazott szoftver 

használatát. 

Precízen kezeli az e-

kereskedelemben 

használatos 

adatbázisokat. 

 

Felelősséget vállal a 

feldolgozott 

megrendelések 

pontosságáért, a 

határidők betartásáért. 

12. Az online rendelt 

árukat komissiózza 

és expediálja. 

Ismeri az 

áruösszeállítás és 

kiszállítás 

munkafolyamatát. 

A komissiózás és 

expediálás során 

törekszik a pontos 

munkavégzésre. 

Önállóan végzi az 

áruösszeállítási és 

kiszállítási feladatait. 

13. Részt vesz a leltár, 

visszáru, 

göngyölegkezelés és 

a kapcsolódó 

adminisztrációs 

feladatok 

ellátásában. 

Ismeri a leltár és 

leltározás fogalmát, 

fajtáit, módjait, a 

folyamatát és a 

kapcsolódó 

adminisztrációs 

tevékenységeket. 

Pontosan, precízen 

kezeli az árut a 

leltározás során. Szem 

előtt tartja a 

leltáreredmény, 

göngyölegkezelés, és 

visszáru üzleti 

eredményre gyakorolt 

hatását. 

Másokkal 

együttműködve 

leltároz. Felelősséget 

vállal a felmért, 

esetenként 

visszaküldött áru vagy 

göngyöleg 

mennyiségéért és 

értékéért. 

14. Alkalmazza az áru és 

vagyonvédelmi 

előírásokat. 

Ismeri az áru és 

vagyonvédelmi 

eszközöket. 

Magára nézve 

kötelezőnek tartja az 

áru- és vagyonvédelmi 

szabályok betartását. 

Figyelemmel kíséri a 

Áru és vagyonvédelmi 

veszélyeztetettség 

esetén a biztonsági 

munkatárstól segítséget 

kér. 



szabályok vevők általi 

betartását. 

15. Kezeli a 

pénztárgépet, 

végrehajtja a pénztár 

nyitását és zárását, 

rögzíti a 

tranzakciókat. 

Ismeri a POS alapú és 

az önkiszolgáló 

pénztárgépek 

működtetését. Ismeri 

a pénztáros feladatait 

az áru és 

vagyonvédelem 

vonatkozásában. 

Precízen végzi a 

pénztárkezelői 

munkafolyamatokat, 

törekszik a nyitási és 

zárási bizonylatok 

pontos vezetésére. 

Önállóan kezeli a 

pénztárterminál 

elemeit. Felelősséggel 

tartozik az átvett 

fizetőeszközökért. 

16. Nyugtát ad, számlát 

állít ki, kitölti a 

szigorú számadású 

bizonylatokat. 

Ismeri az értékesítés 

során készült 

bizonylatokat és 

tartalmukat, a 

bizonylatolási 

előírásokat. 

A bizonylatok 

kiállítása során 

pontosságra törekszik. 

Felelősséggel tartozik a 

kiállított bizonylat 

helyességéért. 

17. Szakszerűen, 

megfelelő 

empátiával kezeli a 

vevői 

visszajelzéseket, 

panaszokat. 

Ismeri az egyes 

kommunikációs 

szituációknak 

megfelelő 

megoldásokat, a 

vevőkkel való 

kapcsolattartás és 

párbeszéd során. 

Elkötelezett a 

vásárlóval való 

empatikus, udvarias 

kommunikáció mellett. 

Egyszerűbb panaszokat 

önállóan kezel, a 

rendkívüli eseteknél az 

ügyfélszolgálati 

munkatárs vagy 

közvetlen felettese 

segítségét kéri. 

18. Kezeli a 

szakterületének 

megfelelő gépeket, 

berendezéseket, 

eszközöket. 

Ismeri a kereskedelmi 

egységekben 

használatos gépeket 

és berendezéseket, 

azok kezelését. 

A gépek és 

berendezések kezelését 

a munka és 

balesetvédelmi 

szabályok betartásával, 

kellő gondossággal és 

szakértelemmel végzi. 

A munka megkezdése 

előtt a munkaeszközök 

biztonságos állapotáról 

a tőle elvárható módon 

meggyőződik, azokat 

rendeltetésüknek 

megfelelően és a 

munkáltató utasításai 

szerint használja. 

19. Munkaterületét 

tisztán és rendben 

tartja. 

Ismeri a munkakörébe 

tartozó takarítási és 

rendrakási 

feladatokat. 

Igényes 

munkakörnyezetére és 

tudatosan rendben 

tartja azt. 

Önállóan tartja rendben 

a munkaterületét. 

20. Értékesítő 

tevékenységet 

végez, amellyel az 

üzlet gazdasági 

eredményességét 

pozitívan 

befolyásolja. 

Tudja a különböző 

értékesítési technikák 

és eladásösztönzési 

eszközök eredményre 

gyakorolt hatását. 

Szabálykövetőn, 

precízen végzi 

értékesítő munkáját az 

üzleti tevékenység 

eredményének 

növelése céljából. 

Munkája során 

önállóan, vagy speciális 

helyzetekben a 

közvetlen felettese 

segítségével dolgozik, 

korrigálja hibáit. 

21. Közreműködik az 

áruforgalmi 

folyamat minden 

szakaszában. 

Tudja az 

árubeszerzés, 

készletgazdálkodás, 

értékesítés és 

különböző 

adminisztrációs 

feladatok eredményre 

gyakorolt hatását. 

Körültekintően végzi 

feladatait az üzleti 

tevékenység 

eredményessége 

érdekében. 

A rutinszerű feladatokat 

önállóan elvégzi, 

speciális helyzetekben 

vezetőjéhez fordul. 



22. Alkalmazza a 

higiéniai, 

egészségügyi 

előírásokat az 

áruforgalmi 

tevékenység minden 

szakaszában. 

Ismeri a higiéniai, 

egészségügyi 

előírásokat, a 

vonatkozó 

jogszabályokat. 

Szabálykövetőn végzi 

feladatait a higiénia 

megteremtése 

érdekében. 

Felelős a hatáskörén 

belüli egészségügyi 

előírások betartásáért. 

23. Rangsorolja és 

megszervezi a kapott 

információk alapján 

a munkakörébe 

tartozó feladatokat. 

Ismeri a munkakörébe 

tartozó feladatokat, és 

az utasítások 

hierarchiájának 

rendjét. 

A munkakörébe tartozó 

feladatokat tudatos, 

minőségorientált 

szemlélettel végzi. 

Egyszerűbb, 

begyakorolt feladatokat 

önállóan végrehajt. A 

speciális helyzetekben 

munkatársi, vezetői 

segítséget vesz igénybe. 

24. Megelőzi 

munkahelyén a 

baleseteket. Elhárítja 

a veszélyt, és kezeli a 

rendkívüli 

eseményeket, ha 

bekövetkeznek. 

Ismeri a 

veszélyforrásokat és 

tudja mi a teendő 

baleset esetén. Érti a 

kereskedelemben 

előforduló rendkívüli 

események kezelési 

módjait. 

Elkötelezett a 

biztonságos 

munkavégzés mellett, 

törekszik a szabályok 

betartása Nagyfokú 

precizitással végzi 

munkáját. 

Felelős a hatáskörén 

belüli munka- és 

balesetvédelmi 

szabályok betartásáért. 

25. Alkalmazza a 

környezetvédelmi és 

energiagazdálkodási 

előírásokat. 

Ismeri a hulladék és a 

veszélyes hulladék 

kezelésének módjait 

és szabályait. 

Tevékenysége során 

értékként tekint a 

szelektív 

hulladékkezelésre, a 

környezettudatos és 

hatékony 

energiagazdálkodásra, 

valamint a 

fenntarthatóságra. 

Felelős a hatáskörén 

belüli 

környezetvédelmi és 

energiagazdálkodási 

előírások betartásáért. 

26. Tájékoztatja a 

fogyasztókat az őket 

megillető jogokról. 

Kezeli a fogyasztói 

panaszokat. 

Fel tudja sorolni a 

fogyasztókat 

megillető jogokat, és 

az áruk forgalomba 

hozatalának kötelező 

előírásait. Ismeri a 

szavatosság és jótállás 

közti különbséget. 

Törekszik a vevői 

panaszok szakszerű, 

megnyugtató 

kezelésére. 

Felelős a hatáskörén 

belüli 

fogyasztóvédelmi és 

egészségügyi előírások 

betartásáért. 

 

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

 

Szakma megnevezése: Kereskedelmi értékesítő 

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése. 

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

 

Központi interaktív vizsga 

 

A vizsgatevékenység megnevezése: Kereskedelmi ismeretek 



A vizsgatevékenység leírása: 

 

A feladatsor szöveges és számítási feladatokból áll, és tanulási eredményeket mér a következő 

témakörökben: 

 áruforgalmi ismeretek, 

 szakmai számítások, 

 online kereskedelem, 

 termékismeret és forgalmazás. 

 

Az alábbi feladattípusok közül legalább 4 fajta jelenjen meg a feladatsorban: 

 

● Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása. 

● Feleletalkotás: szöveg kiegészítése, a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat 

kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés. 

● Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / képeket kell párosítani, pl. 

fogalom és meghatározása. 

● Sorrendbe rendezés: folyamatok, időbeli struktúrák reprodukálása. 

● Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset. 

● Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. A 

hamis állítást javítani kell. 

● Számítási feladatok: az árak felépítése, módosítása, forgalom alakulása, készletgazdálkodás, 

leltáreredmény meghatározása témakörökre épülő egyszerű feladatok. 

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30% 

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

Az interaktív vizsgatevékenység feladatainak és javítási-értékelési útmutatójának elkészítéséről 

a szakképzésért felelős miniszter a szakmai vizsga nyelvén gondoskodik. A feladat és a 

vizsgafeladathoz tartozó útmutató alapján a számítógép által véletlenszerűen generált vizsga-

feladatsort kell az interaktív vizsgán megoldani. Az értékelés javítási-értékelési útmutató 

előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-

értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A 

javítás során részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. 

Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól 

eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek. 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40%- át elérte. 

 

Projektfeladat 

 

A vizsgatevékenység megnevezése: Üzleti gyakorlat 



A vizsgatevékenység leírása: 

 

A vizsgaszervező által összeállított gyakorlati tételsor a következő témakörök tanulási 

eredményeit méri: 

 

Termékismeret és forgalmazás témakör: 

 árurendszerek, 

 minőség, 

 fogyasztói érdekvédelem, 

 árufőcsoportok bemutatása, 

 termékkihelyezés, 

 csomagolás,  

 pecifikus termékismeret és fogyasztói trendek. 

 

Üzleti kommunikáció témakör: 

 az értékesítő szerepe, 

 vásárlási döntést befolyásoló tényezők, 

 értékesítési technikák és eladásösztönzés, 

 digitális kommunikáció. 

 

Üzlet működtetése témakör: 

 A kereskedelemben előforduló kockázatok, 

 a munka,- tűz és balesetvédelem, 

 környezetvédelem, 

 erőforrás gazdálkodás, 

 áru és vagyonvédelem. 

 

Pénztárgépkezelés témakör: 

 pénztárgép működtetése, 

 pénzkezelés szabályai, 

 pénzkezelés bizonylatai, 

 fizetési eszközök, törvényi előírások, 

 a pénztáros elszámoltatása, 

 önkiszolgáló pénztárterminál. 

 

1. vizsgarész: Portfólió bemutatása: 

A vizsgázó szakmai fejlődését bemutató minimum 6 db maximum 12 db dokumentum. 

A portfólióba a vizsgázónak minden félévben kötelező legalább egy elemet feltöltenie, 

amit a mentor tanárával a Haladási íven hitelesíttet. 

 

 A portfólió az alább felsorolt elemeket tartalmazhatja: 

 sikeres dolgozatok, 

 projektmunka, 

 az elvégzett munkafolyamatok eredménye, 



 a munkahelytől kapott értékelés. 

 

Formája: szöveges dokumentum, prezentáció, képek, film. 

A portfólió elkészítésére rendelkezésre álló idő: a tanulmányok ideje. 

 

2. vizsgarész: Helyzetgyakorlat: 

A legalább öt tételből álló tételsorból húz a vizsgázó egyet. Feladatleírás alapján elvégzi 

az áruforgalmi tevékenységet, szóban bemutatja az elvégzett feladatokat: 

1. Áruátvétel 

– előkészíti a raktárhelyiséget az áru fogadására, odakészíti a szükséges gépeket, 

berendezéseket és eszközöket, összekészíti a visszárut / a göngyölegeket, fogadja az 

árut, átveszi mennyiségileg és minőségileg. 

2. Raktározás / Előkészítés 

– kicsomagolja az árut a szállítói csomagolásból, előkészíti az árut az értékesítésre, 

címkéz, feltölti az eladóteret a polctükör ismeretében, használja a szükséges gépeket 

és eszközöket a munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályok betartásával. 

3. Értékesítési szituáció 

– fogadja a vevőt, megismeri igényeit, bemutatja az árut, segíti a vásárlási döntés 

meghozatalát és tájékoztatja a vevőt a kapcsolódó szolgáltatásokról. 

4. Pénztárgép kezelés 

– kezeli a pénztárgépet, bejelentkezik, rögzít legalább 10 tételt, közben használja az 

elektronikus mérleget, az áruvédelmi eszközökhöz kapcsolódó berendezéseket, 

kedvezményt rögzít. Nyugtát ad és kezeli a készpénzt vagy bankkártyaleolvasó 

berendezést, majd kijelentkezik. 

5. Vevői panasz kezelése 

– meghallgatja a vevő panaszát, tájékoztatja a vásárlót az őt megillető 

fogyasztóvédelmi jogokról, segít használni a Vásárlók könyvét, empátiával 

válaszol, keresi a megoldási lehetőségeket a kommunikáció során. 

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc 

 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70% 

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

1. vizsgarész: 

A portfólió értékelésének szempontjai: 

A vizsgázónak a kész portfóliót legkésőbb a szakmai záróvizsga megkezdése 

előtti 30. napig le kell adnia, fel kell töltenie. A leadott portfólió alapján a 

hitelesítő tanár javaslatot tesz a vizsgabizottságnak az értékelésre. A 

vizsgarésznél értékelésre kerül a portfólió bemutatása, melynek időkerete 10 

perc. 

2. vizsgarész: Helyzetgyakorlat értékelésének szempontjai: 

● a munka során alkalmazott tanulási eredmények bemutatása 

● feladatutasítás megértése; 

● a feladat kivitelezésének minősége, a megvalósítás lépéseinek sorrendje; 



● kereskedelemben használt alapdokumentumok ismerete, a dokumentumok 

kezelése; 

● gépek, eszközök rendeltetésszerű használata; 

● a munka-, tűz-, és balesetvédelmi, környezetvédelemi, és egészségügyi 

előírások betartása; 

● kommunikáció minősége a vevőkkel és munkatársakkal; 

● előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás; 

● önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség. 

Lehetséges értékelési módszerek: 

● gyakorlati munkavégzés; 

● szerepjáték és / vagy helyzetgyakorlat. 

 

Vizsgarész 

Részaránya a 

projektfeladaton 

belül 

Vizsgatevékenység Értékelés 

1. vizsgarész 40% Portfólió tartalma 70% 

Portfólió bemutatása 30% 

2. vizsgarész 60% A tevékenység 

végrehajtása 

80% 

A tevékenység 

szóbeli bemutatása 

20% 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40%- át elérte. 

 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:- 

 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

 

A központi interaktív vizsga lebonyolításához a vizsgaszervező internetkapcsolattal rendelkező 

számítógépet, a vizsgázó nem programozható számológépet biztosít. 

A projektfeladat bemutatásánál a vizsgaszervező biztosít: 

● árutároló és bemutató berendezéseket, 

● árumozgató gépeket, eszközöket 

● mobil kódleolvasót 

● pénztárgépet, POS terminált, kártyaleolvasót 

● elektronikus áruvédelmi eszközöket 

● termékeket széles választékban 

 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 

beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 20 %, 

Szakmai vizsga: 80 % 

 



A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok: - 

 

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek:- 



HELYI KÉPZÉSI PROGRAM 

a 

 

06. ÉPÍTŐIPAR 

ágazathoz tartozó 

 

4 0732 06 05 

azonosító számú 

 

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ 

szakmához 

 

 

 

 

a 2020-tól nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 

A helyi tanterv 

 

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és 

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) 

Kormányrendelet alapján kiadott 

Képzési és Kimeneti Követelmények és Programtanterv 

 

alapján készült. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ 

szakma 
 

 

A szakma alapadatai: 

 Az ágazat megnevezése:  Építőipar 

 A szakma megnevezése:  Festő, mázoló, tapétázó  

 A szakma azonosító száma:  4 0732 06 05  

 A szakma szakmairányai: - 

 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

 Ágazati alapoktatás megnevezése: Építőipari ágazati alapoktatás  

 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Szobafestő 

 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

o Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra, 

o Technikumi oktatásban: - 

o Érettségire épülő oktatásban: 160 óra   

 

 A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

 Iskolai előképzettség:   Alapfokú iskolai végzettség  

 Alkalmassági követelmények: 

o Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  szükséges 

o Pályaalkalmassági vizsgálat:  tériszony, színtévesztés, színlátás, térlátás 

 

 

 

 

 



Jelmagyarázat: E: elmélet; GY: gyakorlat  

 

 

Évfolyam 
1/9 

Ágazati alapoktatás 

2/10 

Szakirányú oktatás 

3/11 

Szakirányú oktatás 

A képzés 

összes 

óraszám

a 

Évfolyam összes óraszáma 576+36=612 720+252=972 736+62=798 
(2032) 

2382 

Összes óraszám/hét 6,5+9,5+1=16+1 5+6+15+1=20+7 7,5+2+17,5=25+2  

Tanulási 

terület 
Tantárgy/témakörök 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 
Heti óraszám 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 
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i 
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m
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ek

 Munkavállalói ismeretek 
18 

0% 

E: 0,5 
0  0  18 

GY: 0 

Álláskeresés 5      5 

Munkajogi alapismeretek 5      5 

Munkaviszony létesítése 5      5 

Munkanélküliség 3      3 
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) 

 

Munkavállalói idegen nyelv 0  0  
62 

0 % 

E: 2,0 

GY: 0 
62 

Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések 
    11  11 

Önéletrajz és motivációs levél     20  20 

„Small talk” – általános 

társalgás 
    11  11 

Állásinterjú     20  20 

É
p

ít
ő

ip
a

ri
 k

ö
zö

s 
is

m
er

e
te

k
 

Építőipari alapismeretek 
126 

0% 

E: 3,5 0 

0% 

E: 0 0 

0% 

E: 0 
126 

GY: 0 GY: 0 GY: 0 

Az építőipar feladata, 

felosztása 
9      9 

Az építési munkák sorrendje, 

az építési folyamat résztvevői 
9      9 

Az építőipari szakmák és az 

építőipari feladatokhoz 

kapcsolódó szakmák 

tevékenységi köre 

21      21 

Az épített környezet, a 

települések, a települési 

infrastruktúra 

12      12 



Épületek, építmények 

csoportosítása, jellemzői, 

lakóépületek helyiségeinek, 

méreteinek, tájolásának 

ismerete 

15      15 

Épületszerkezetek fogalma, 

rendeltetése, csoportosítása 
12      12 

Építési technológiák, építési 

módok 
12      12 

Az építőipar és a digitalizáció 

kapcsolata 
36      36 

Építőipari kivitelezési 

alapismeretek 

324+36 

100% 

E: 0 0 

0% 

 0 

0% 

 
324+36 

GY: 9+1   

Az építőipari munkáknál 

használt anyagok ismerete 
36      36 

Szerszámok, eszközök, gépek 

ismerete és alkalmazása 
24      24 

Építőipari alapfeladatok 

készítése 
240      240 

Dokumentáció és prezentáció 24      24 

Építőipari rajzi 

alapismeretek 

72 

0% 

E: 2 0 

0% 

 0 

0% 

 
72 

GY: 0   

Rajzi alapfogalmak 9      9 

Műszaki rajzok készítése 45      45 

Szabadkézi rajzok készítése 18      18 

Munka- és 

környezetvédelem 

36 

50% 

E: 0,5 0 

0% 

 0 

0% 

 
36 

GY: 0,5   

Munkavédelmi általános 

ismeretek Általános 

munkavédelmi ismeretek 

14      14 

Tűzvédelem 4      4 

Környezetvédelem 6      6 

A munkavédelem építőipari 

vonatkozásai 
12      12 

Tanulási terület 

összóraszáma 
558+36      558+36 

 

Ágazati alapvizsga  
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 Falfelületek festése, díszítése 
0 

0% 

 270+144 

70% 

E: 2+3 266+31 

70% 

E: 2,5+1 
536+175 

 GY: 5,5+1 GY: 6,5 

Festési technológiák, anyagok 

szakmai ismerete 
  144  93  227 

Festési munkálatok anyag és 

gyártásismerete 
  36  31  67 

Díszítőmunkák, szakrajz, 

színelmélet 
  36  62  129 

Szakmai számítás   36  62  98 

Vonatkozó munka-, baleset- 

és környezetvédelem 
  18  18  36 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0  270+144  266+31  536+175 
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Mázolási ismeretek 

0 

0% 

 216+54 

70% 

E: 1,5+1,5 204+15,5 

70% 

E: 1,5+0,5 420+69,5 

  GY: 4,5 GY: 5,5 

Alapfelülete vizsgálata   36    36 

Mázolás szakmai ismerete, 

technológiája 
  2  62  134 

Mázolóanyagok, 

segédanyagok anyagismerete 
  36  31  67 

Mázolás díszítőmunkái   18  31  49 

Mázolási munkák szakmai 

számítása 
  36  62  98 

Mázolási munkára vonatkozó 

munka-, baleset- és 

környezetvédelmi előírások 

  18  18  36 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0  216+54  204+15,5  420+69,5 
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Tapétázási munkák ismerete 
0 

0% 

 234+54 

70% 

E: 1,5+1,5 204+15,5 

70% 

E: 1,5+0,5 
438+69,5 

 GY: 5 GY: 5,5 

Felületvizsgálat, -előkészítés, 

-előkezelés 
  18    18 

Tapétázási munkák szakmai 

ismerete 
  72  93  165 

Tapétázás anyagismerete   36  31  67 

Tapéták csoportosítása, 

gyártástechnológia 
  36    36 

Tapétázási munkák szakmai 

számításai 
  36  1  67 

Díszítési technológiák   36  31  67 



Épületinformációs modellezés 

(BIM) 
    18  18 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 

 
234+54 

 
204+15,5 

 
438+69,5 

   

EGYBEFÜGGŐ SZAKMAI 

GYAKORLAT óraszáma: 
 140  140 

 

Megjegyzések: 

1. A táblázatban foglalt óraszámok megfelelnek a Festő, mázoló, tapétázó szakmára készült Programtantervben1 előírt óraszámoknak. 

2. A Heti óraterv minta-Szakképzőiskola2 tartalmazza évfolyamonként az ágazati alapoktatásban és a szakirányú oktatásban a tervezett heti szakmai 

óraszámokat, az ennek alapján számított szabadsáv óraszámai a táblázatban az alapóraszámok mellett dőlt betűvel szerepelnek. 

 

                                                           
1 https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#epitoipar 
2 Útmutató a szakmai program készítéséhez (https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt) 



Az ágazati alapoktatás megszervezése 

 

A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 74. § szerint a szakképző intézményben a 

szakirányú oktatást megelőzően ágazati alapoktatás folyik. 

Az ágazati alapoktatást a technikum 9. és 10. évfolyamán, és a szakképző iskola 9. évfolyamán 

kell megszervezni. 

Az ágazati alapoktatás magában foglalja az adott ágazat közös szakmai tartalmait a képzési 

és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint. 

Az ágazati oktatás ágazati alapvizsgával zárul.  

A tanuló a sikeres ágazati alapvizsgát követően a szakképző intézményben külön felvételi 

eljárás nélkül folytathatja tanulmányait akkor, ha a tanuló és törvényes képviselője az általa 

választott szakmáról az ágazati alapoktatás során az igazgató által meghatározott időszakban 

nyilatkozik. 

Az ágazati alapoktatás elméleti oktatása iskolánkban, gyakorlati oktatása pedig iskolai 

tanműhelyeinkben, vagy ha iskolai tanműhely nem áll rendelkezésre, a Fenntartóval kötött 

együttműködési megállapodás keretében duális képző partnerek nem termelő tanműhelyeiben 

történik. Az együttműködési megállapodás kiterjed az ágazati alapvizsga gyakorlati részének 

megszervezésére is. 

A gyakorlati képző szervezetek iskolánk képzési programja alapján végzik az ágazati 

alapoktatást. A külső gyakorlati szervezetek ez alapján kidolgozzák és megküldik az iskolának 

a tantárgyak gyakorlati tananyagtartalmának tanmeneteit. Havonta elektronikus úton 

megküldik a tanulók érdemjeggyel történő tantárgyi értékelését, illetve hiányzás jelentését, 

mely a félévi és év végi értékelés alapjául szolgál. 

Az ágazati alapoktatás gyakorlati tevékenysége alatt a diákok tanulási eredmény alapú tanulói 

munkanaplót vezetnek. 

A tanulási eredmény alapú képzési programunk szerint az ágazati alapoktatásban is törekedni 

kell a hagyományos tantárgyi rendszer mellett a tanulási terület alapú oktatásra. Ebben a képzés 

szervezése elsősorban projekt alapon történik.  

Az ágazati alapoktatásban kell megteremteni az oktatási projektek kialakításának, 

szervezésének feltételeit, a tanulók önálló, páros, és csoportmunkában való eredményes 

foglalkoztatását. Törekedni kell arra, hogy az egyszerű önálló munkavégzést igénylő projekttől 

a diákok eljussanak a több tanulási területet átfogó, csoportmunkát igénylő projektekig.  

Az oktatási projektek élményszerű megvalósításával érheti el célját az ágazati alapoktatás, a 

tanulók megismerik az adott ágazat közös szakmai tartalmait, és az ágazati alapvizsga után 

egyértelműen választanak az ágazat szakmái közül. 

 

A tanulási eredmény alapú képzés (TEA) fokozatos bevezetése érdekében a hagyományos 

tantárgyi rendszer mellett új oktatásszervezési megoldások javasoltak. A korszerű pedagógiai 

módszertani eljárások közül kiemelt szerepet kap a projektmódszer, amely a tanulási terület 

alapú oktatás előnyeire építve komplex módon ismerteti meg a tanulókkal a tanulási terület 

tantárgyai, illetve a tantárgyak témakörei közötti összefüggéseket, egységes rendszerbe 

helyezve az elméleti és a gyakorlati ismereteket. 



Az ágazati alapoktatás első évében a Munkavállalói ismeretek és az Építőipari közös 

ismeretek tanulási területeken javasolt évfolyamonként 1-2 projekt megvalósítása, maximum 

6 fős csoportokban. 

A projektek tervezési szempontjai: 

• a projektfeladat a PTT-ben a tanulási terület adott évfolyamra előírt tantárgyainak 

témaköreire, ismeretanyagára, az elvárt tudásszintre épüljön; 

• definiálni kell, hogy a KKK-ban előírt szakmai követelmények mely elemeinek 

teljesülését segíti; 

• törekedni kell a Tudás – Képesség – Attitűd - Autonómia, felelősség kontextusában 

meghatározott kompetenciák komplex fejlesztésére; 

• az elméleti és a gyakorlati feladattípusok igazodjanak az ágazati alapvizsga 

követelményrendszeréhez; 

• a részfeladatok kidolgozása során biztosítani kell a differenciálás, szükség szerint a 

felzárkóztatás lehetőségét; 

• meg kell határozni, hogy a projektmunka intézményen belül vagy a külső 

tanműhelyekkel való együttműködés keretében valósul meg; 

• adott ágazaton belül egy vagy több szakmára készülő tanulói csoportok vesznek 

részt a megvalósításban; 

• tantárgyanként és témakörönként a szükséges óraszámok meghatározása; 

• a tanulói teljesítmények értékelésének szempontjai, módjai (érdemjegyek 

témakörönként, tantárgyanként, az érdemjegyek súlyozása, gyakorisága) 

• a projekt kidolgozásának dokumentálása (elektronikus, papír alapú, termékről 

készült fotó, stb.); 

• a projekttervek a szakmai elméleti és a szakmai gyakorlati oktatói munkaközösségek 

munkaterveinek mellékletét képezik; 

• a projektmunka megfelelő elemeit a projektet vezető oktatók a tanmeneteikben 

szerepeltetik; 

• az oktatók félévkor és év végén beszámolnak írásban a projektmunka 

eredményeiről, tapasztalatairól. 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

 

A tanuló megismeri az építőipari szakmák különböző tevékenységeit, alapvető technológiáit, 

anyagait. Eszközöket, kézi szerszámokat, egyszerű kisgépeket biztonsággal kezel. Megismeri 

az építési folyamat sorrendiségének szabályait, a tevékenységekhez kapcsolódó általános és 

munkavédelmi előírásokat. Egyéni védőfelszereléseket használ, betartja a tűz- és 

balesetvédelmi-, illetve a környezetvédelmi előírásokat. Egyszerű, az építőiparra jellemző 

munkafolyamatokat végez. Kijelöl vízszintes és függőleges irányokat. Felkészül az önálló, 

illetve csoportos felelős munkavégzésre. Papír alapú és digitális építőipari műszaki rajzokat 

olvas, értelmez. Anyagjelölésekkel méretarányos, egyszerű vázlatrajzokat készít. Ismeri az 

épületek és építmények alapvető szerkezeteit, azok ábrázolási módjait. Egyszerű 

mennyiségszámításokat végez (hossz, terület, térfogat, darab), műszaki rajzokról méretet olvas 

le. Azonosítja a tervdokumentációban ábrázolt szerkezeteket a megépített szerkezetekkel. 

Irodai szoftvereket alapfokon használ, digitális tartalmakat, dokumentumokat és 

alkalmazásokat kezel, így ismeri az e-építési napló alkalmazást. 

 



Ágazati alapoktatás szakmai követelményei 

 

Sorszám Készségek, 

képességek 

Ismeretek Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

1. Munkáját az 

építőiparban 

alkalmazott gépekkel, 

berendezésekkel, 

szerszámokkal végzi. 

Ismeri az építőipar 

különböző 

folyamataihoz 

kapcsolódó 

anyagokat és azok 

jellemző 

tulajdonságait, és a 

szerszámok 

szakszerű 

használatát. 

Törekszik a precíz 

és pontos 

munkavégzésre. A 

szerszámokat, 

anyagokat 

szakszerűen 

használja, a 

munkaterületet 

tisztán tartja. 

Instrukciók 

alapján, önállóan 

végzi munkáját. 

2. Megkülönbözteti az 

építőipari szakmákra 

jellemző 

munkafolyamatokat. 

Ismeri az építőipari 

szakmák 

tevékenységeit, 

azok 

alapműveleteit. 

Jó 

szakmaismerettel, 

érdeklődő, 

problémamegoldó 

gondolkodással 

tekint a 

feladatokra. 

Az egyes 

munkafolyamatok 

szakmák szerinti 

megkülönbözteté 

sét önállóan 

elvégzi. 

3. Képes kijelölni a 

munkavégzéshez 

szükséges kitüntetett 

irányokat (függőleges, 

vízszintes, merőleges, 

párhuzamos). 

Ismeri a vízszintes, 

függőleges 

(merőleges) 

irányok kijelölési 

módszereit, 

eszközeit. 

Törekszik a precíz 

és pontos 

munkavégzésre. 

Döntéseket hoz, 

képes az 

önellenőrzésre, 

saját és mások 

hibáinak 

kijavítására. 

4. Az építőipari anyagok 

méretre szabását, 

munkadarabok 

összeépítését, 

összeillesztését, 

rögzítését, 

anyagkeverékek 

összeállítását végzi. 

Az építőipari 

anyagok méretre 

szabását, 

munkadarabok 

összeépítését, 

összeillesztését, 

rögzítését, 

anyagkeverékek 

összeállítását 

végzi. 

Elkötelezett a 

precíz 

munkavégzés 

iránt. A 

hulladékokat 

szakszerűen 

kezeli. 

Felelősséget vállal 

a saját munkájáért, 

a munkadarabok 

pontos méreteiért. 

5. Napi tevékenységét a 

szakmai előírások 

alapján végzi. 

Ismeri az ágazat 

általános 

munkavédelmi-, 

környezetvédelmi 

és tűzvédelmi 

előírásait. 

Elkötelezett a 

gazdaságos 

anyagfelhasználás 

és a 

fenntarthatóság 

iránt. 

Betartja és 

betartatja a 

munkabiztonsági-, 

környezetvédelmi- 

és tűzvédelmi 

szabályokat. 

6. Megtervezi az 

építőipari feladat 

munkafázisait és azokat 

helyes technológiai 

sorrendben elvégzi. 

Ismeri az építési 

technológiai 

sorrendiségek 

szabályait. 

Értékként tekint a 

kapcsolódó 

munkanemek által 

létre hozott 

eredményekre. 

Döntéseket hoz a 

sorrendiséget 

illetően, és 

felelősséget vállal 

a döntéseiért. 

7. Az építőipar területén 

dolgozó más 

szakemberekkel 

Rendelkezik a 

munkatársaival és a 

projektben 

Hajlandó 

együttműködni 

munkatársaival. 

Irányítás mellett 

másokkal 



csoportos 

munkavégzésre, 

kooperációra képes. 

résztvevő 

partnereivel való 

kommunikációhoz 

szüksége 

szakkifejezésekkel. 

együttműködve 

dolgozik. 

8. Értelmezi a műszaki 

rajzok jelöléseit, 

tartalmát és jelentését. 

Ismeri a műszaki 

rajzok jelöléseit, 

tartalmát és 

jelentését. 

Törekszik 

műszaki rajzok 

részletes, precíz 

értelmezésére. 

Önállóan képes a 

rajzok 

értelmezésére. 

9. Egyszerű, mérethelyes 

kézi vázlatrajzokat 

készít. 

Ismeri a vázlatrajz 

készítésének 

módszereit, 

eszközeit. 

Elkötelezett a 

tiszta, esztétikus, 

áttekinthető 

vázlatrajz 

elkészítése iránt. 

Kreatívan választ 

vázlatrajzkészítési 

módszert. 

10. Papír alapú és digitális 

tervrajzok tartalmát 

összeveti a megépített 

szerkezetekkel. 

Ismeri a 

tervdokumentációk 

rendszerét. 

Törekszik 

műszaki rajzok 

részletes, precíz 

értelmezésére. 

Döntéseket hoz, 

szükség esetén 

korrigálja saját és 

mások hibáit. 

11. Irodai szoftvereket 

alapfokon használ, 

digitális tartalmakat, 

dokumentumokat és 

alkalmazásokat kezel. 

Ismeri az alapvető 

irodai szoftvereket 

(szövegszerkesztőt, 

táblázatkezelőt). 

Fogékony az új 

szoftverek iránt, 

tudatos azok 

etikus 

használatában. 

Önállóan kezeli a 

digitális 

tartalmakat, 

dokumentumokat. 

12. Egyszerűbb 

mennyiségszámításokat 

végez (hossz, terület, 

térfogat, darab). 

Ismeri a 

matematikai 

alapműveleteket, 

az SI 

mértékegységeket 

és az átváltásokat. 

Törekszik a 

számítások 

pontosságára. 

Mérései, 

számításai 

eredményét 

ellenőrzi, szükség 

esetén korrigálja 

saját és mások 

hibáit. 

13. Megkülönbözteti a 

szakmákra jellemző 

szerkezeteket azok 

jellemző funkciói 

alapján. 

Ismeri a 

szerkezeteket, azok 

funkcióit, 

összetevőit, a 

létrehozásukhoz 

szükséges 

anyagokat, 

eszközöket, 

szerszámokat. 

Érdeklődik a 

kapcsolódó 

szakmák iránt. 

Önállóan felismeri 

a szakmákra 

jellemző 

szerkezeteket azok 

jellemző funkciói 

alapján. 

 

 

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: 

valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése. 

Írásbeli vizsga: 

A vizsgatevékenység megnevezése: Építőipar alapjai 

A vizsgatevékenység leírása: 



Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul: 

Az írásbeli vizsga tartalmaz feleletválasztós, feleletalkotós, számításos és rajzolvasási 

feladatokat. Adott műszaki tervdokumentáció alapján: 

- végezzen mennyiség számítást, 

- azonosítsa be a szerkezeteket, 

- értelmezze a tervek jelöléseit. 

Feleletválasztós és feleletalkotós feladatok során, adjon számot: 

- munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi ismereteiből. 

- ábrák és képek alapján azonosítsa be az építőipari szakmáknál alkalmazott eszközöket, 

berendezéseket, alapvető szerkezeteket. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 40% 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. Az egyes feladattípusok 

aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül: 

- tervdokumentáció alapján mennyiség számítás 20 % 

- tervdokumentáció alapján szerkezetek beazonosítása 20 % 

- tervdokumentáció alapján tervek jelöléseinek értelmezése 20 % 

- munkavédelem, tűzvédelem és környezetvédelem 20 % 

- ábrák és képek alapján eszközök, berendezések, alapvető szerkezetek beazonosítsa 20 % 

Az értékelés százalékos formában történik. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40%-át elérte. 

Gyakorlati vizsga: 

A vizsgatevékenység megnevezése: Építőipar alapfeladatai 

A vizsgatevékenység leírása: 

Meglévő műszaki dokumentáció alapján, az elvégzendő feladathoz kiválasztja a személyi 

védőfelszereléseket, kiválasztja a konkrét, alkalmazandó szerszámokat és eszközöket. 

Megadott rajz alapján végezze el fa, vagy fém, vagy kerámia építőanyag méretre szabását. 

Dokumentáció alapján építse össze, illessze össze, rögzítse a leszabott elemeket. Az elkészített 

elemeket építse be előre elkészített szerkezetbe. Az elkészült szerkezetről készítsen kézi 

vázlatrajzot. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 60% 



A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell 

összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével: 

- helyesen választotta ki a védőfelszereléseket 10 % 

- helyesen választotta ki az eszközöket és berendezéseket 10 % 

- az építőanyagok méretre szabását az adott szakmai feladat szakmai elvárásai szerinti 

mérettűréssel készítette el, méretre szabja 20 % 

- az elemeket összeillesztését, összeszerelését, rögzítését helyesen, a tervdokumentáció 

előírásai alapján végezte el 20 % 

- az összeillesztett elemeket megfelelően építette be az elkészült szerkezetbe 20 % 

- a teljes összeépített szerkezetről helyes és szakszerű vázlatrajzot készített 20 % 

Az értékelés százalékos formában történik. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40%-át elérte. 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:- 

 

Szakirányú oktatás szakmai követelményei 

 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

1. Előkészíti a munkát, 

helyszíni bejárást 

végez, egyeztet a 

megrendelővel, 

felvonul 

munkaterületre, 

építési naplót vezet. 

Átlátja az építőipari 

szakmák 

sorrendiségét, 

rendelkezik a 

megfelelő 

kommunikációs 

szakmai tudással. 

Figyelemmel kíséri a 

munkaterületet, 

érdeklődik a 

megrendelő igényeiről, 

hajlandó a pontos 

dokumentációra. 

Önállóan döntést hoz, 

javaslatokat fogalmaz 

meg, betartja a 

szabályokat. 

2. Napi munkáját a 

munkavédelmi-, 

biztonságtechnikai-, 

tűz- és 

környezetvédelmi 

előírások szerint 

végzi. 

Ismeri a szakmához 

tartozó 

munkavédelmi-, 

biztonságtechnikai- 

és tűzvédelmi 

előírásokat. 

Elkötelezett a 

biztonságos 

munkavégzés mellett. 

Felelősséget vállal 

önmaga és munkatársai 

biztonságáért. A 

védőberendezéseket és 

védőfelszerelést 

rendeltetésszerűen 

használja. 

3. Megvizsgálja az új és 

felújításra szoruló 

kültéri és beltéri 

felületeket, azok 

tulajdonságai alapján 

feltárást végez, az így 

szerzett 

Ismeri az 

alapfelületek 

anyagait-, és 

tulajdonságait, a 

felületdiagnosztikai 

vizsgálatok 

módszereit, és a 

Minőségorientált, 

törekszik a pontos 

szakszerű vizsgálatokra, 

dokumentálásra. 

Munkáját önállóan, 

reflektív módon végzi, 

kisebb csoportot, 

közösséget irányít. 



információkat írásos 

feljegyzésben 

dokumentálja. 

vizsgálat 

dokumentálásának 

módját. 

4. A kezelendő felületek 

meghatározása 

érdekében építészeti 

rajzot olvas, értelmez, 

vagy helyszíni 

felmérés alapján a 

felmérési 

szabályoknak 

megfelelően 

területszámítást 

végez. 

Ismeri a felmérésre 

vonatkozó 

szabályokat. 

Törekszik a felmérésre 

vonatkozó előírások, 

szabályok betartására, 

munkáját pontosan és 

precízen végzi. 

Elkötelezett a pontos, 

szabályos, átlátható 

költséghatékony 

számítások mellett. 

5. Meghatározza, és 

adminisztrálja az 

anyagszükségletet, 

költségeket, 

munkaidőt, 

munkadíjat számol, 

ellenőriz, árajánlatot 

készít. 

Ismeri az anyagok 

kiadósságát, 

felhasználási 

mennyiségeket. 

Anyagköltség-, 

munkadíj-, árajánlat 

készítésének módját 

ismeri. 

Pontos számításokat 

végez, a 

gazdaságosságot szem 

előtt tartja. 

6. A vizsgálatok 

eredményének 

függvényében elvégzi 

a szükséges 

felületelőkészítési-, 

felület előkezelési 

feladatokat. 

Ismeri a felület 

előkezelési- és 

felületelőkészítési 

anyagokat, 

bekeverésüket, 

valamint azok 

felhordási 

technológiáit. 

Lehetőségeket, értékel, 

alternatívákat és 

következményeket, 

kompromisszumos 

megoldásokat dolgoz ki. 

Megoldás orientált, 

munkáját kreatívan 

végzi. 

Önállóan, felelősséggel 

dönt a szükséges 

munkanemekről, 

korrigálja saját vagy 

mások hibáit. 

7. A felületvizsgálatok 

eredménye alapján 

meghatározza a 

technológiai 

sorrendet. 

Ismeri a szobafestő, 

mázoló, tapétázó 

technológiákat, azok 

előfeltételeit, 

követelményeit. 

Szem előtt tartja, hogy 

elemzései szakmailag 

releváns tartalommal 

rendelkezzenek. 

8. A szükséges 

technológiának 

megfelelően 

kiválasztja, 

előkészíti, megkeveri 

és megfelelően 

tárolja, a kiválasztott 

anyagokat. 

Ismeri a 

munkaműveletekhez 

szükséges anyagokat, 

azok tulajdonságait. 

Elkötelezett a 

folyamatos önképzés 

iránt, annak 

eredményeit 

felhasználja munkája 

során. 

Felelősséget vállal saját 

tevékenységéért, a 

rábízott kisebb csoport, 

közösség munkájáért. 

9. Ellenőrzi, és 

adminisztrálja a 

szükséges anyagok 

minőségét és 

mennyiségét. 

Ismeri a 

felhasználandó 

anyagokkal szemben 

támasztott 

követelményeket, és 

az ezekkel 

kapcsolatos 

adminisztráció 

módjait. 

Kritikusan szemléli a 

már meglévő 

anyagokat. A 

gazdaságosságot szem 

előtt tartva pontos 

számításokat végez. 



10. Kiválasztja és 

szakszerűen 

alkalmazza, a 

szükséges 

szerszámokat, 

eszközöket, gépeket. 

Ismeri a 

festékfelhordás 

eszközeit, 

szerszámait, 

kisgépeit. 

Precíz, elkötelezett a 

minőségi, tanulás és a 

munkavégzés iránt. 

11. Elvégzi és ellenőrzi a 

felületek kimérését, 

kijelölését. A nem 

festett felületeket 

megóvja a 

sérülésektől és a 

kivitelezési munka 

közbeni 

szennyeződésektől. 

Ismeri a kimérés, 

kijelölés szakmailag 

előírt szabályait, 

követelményeit, 

eszközeit. 

12. Képes a teljes 

bevonati rendszert a 

szükséges 

munkaműveletenként 

azonosítani és 

szakszerűen 

felépíteni. 

Felsorolja és 

szakszerűen kivitelezi 

a technológiai sorrend 

munkaműveleteit. 

Saját tevékenységét és a 

rábízott kisebb csoport, 

közösség munkáját 

rendszeresen ellenőrzi. 

Korrigálja saját vagy 

mások hibáit. 

13. Színezés esetén 

beállítja a szükséges 

színárnyalatot, 

konzisztenciát, és 

próbafestést végez. 

Ismeri a színtant, a 

színelmélet-, színezés 

szabályait, 

színdinamikai 

összefüggéseit. 

14. Átgondolja, 

megtervezi és 

ismerteti az 

előkészített felület 

díszítési lehetőségeit. 

Ismeri a 

felületdíszítési 

lehetőségeket, tudja, 

hogy melyik 

módszerrel milyen 

célokat érhet el. 

Döntési helyzetekben 

figyelembe veszi az 

etikai és jogi normákat, 

a viselkedés és az 

életmód összefüggéseit. 

15. Kommunikál a 

megrendelővel, 

számára színtervet, 

díszítési 

lehetőségeket javasol. 

Ismeri az alapvető 

kommunikációs 

szabályokat, ismeri a 

színek térkialakító, 

lélektani hatásait és az 

esztétikus, 

harmonikus díszítési 

technikákat. 

16. Elkészíti a felület 

díszítését egyszerű 

és/vagy díszesebb 

kivitelben. 

Ismeri a díszítés 

műveleteit, anyagait, 

szabályait. 

Elkötelezett a minőségi 

munka iránt és szem 

előtt tartja a megrendelő 

igényeit. 

17. A szakmai 

követelményeknek 

megfelelően 

kiértékeli, minősíti az 

elvégzett munkát. 

Ismeri a minőségi 

követelményeket, 

eleget tesz a szakmai 

szabályoknak, és a 

megrendelői 

igényeknek. 

Betartja a határidőket. 

Képes az önellenőrzésre 

és a hibák önálló 

javítására. 



18. A kivitelezés során 

biztosítja a megfelelő, 

szakszerű 

környezetet, 

körülményeket. 

Ismeri a szakmai 

anyagok 

felhasználásának 

munkabiztonsági-, 

környezetvédelmi-, 

hulladékkezelési 

előírásait. 

A felmerülő problémák 

megoldása során 

törekszik a partnerekkel 

való együttműködésre. 

Felelősséget vállal a 

saját és a csoport 

munkájáért, annak 

minőségéért és a 

környezet védelméért. 

19. Elvégzi a szükséges 

utómunkálatokat, 

(szerszámok, 

eszközök, gépek 

tisztítása, 

munkaterület 

takarítása, 

anyagtárolás, 

hulladékkezelés). 

Ismeri a szerszámok, 

eszközök, gépek, 

munkaterület 

tisztításának 

szabályait! 

20. Munkaterületet átad, 

számlát készít. 

Ismeri a 

számlakészítés 

formai, tartalmi, 

számviteli, javítási 

szabályait. 

Elkötelezett a pontos és 

szabályos 

számlakészítésben. 

21. Felhasználói szinten 

ismeri a korszerű 3D 

modellezési 

technológiákhoz (pl.: 

BIM) kapcsolódó 

információkinyerési 

lehetőségeket és a 

munkája során 

szükség esetén ezeket 

alkalmazza. 

Ismeri a BIM 

technológiával 

készített 3D 

modelleket és 

formátumokat kezelő 

szoftvereket és a 

modellek 

információtartalmát 

képes kinyerni a 

feladatellátáshoz 

szükséges mértékben. 

 Munkája során a kinyert 

adatokat megfelelően 

dokumentálja és tárolja, 

illetve gondoskodik az 

adatok elérhetőségének 

biztosításáról. 

 

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

Szakma megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó 

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése. 

Szakmához kötődő további sajátos követelmények:- 

Központi interaktív vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: 

Központi írásbeli vizsga 

A vizsgatevékenység leírása: 



Az írásbeli interaktív vizsga tartalmaznia kell a festő, mázoló, tapétázó szakma mindhárom 

területéről feleletválasztós, feleletalkotós, számításos és rajkészítési feladatokat, az alábbi 

tevékenységekhez kapcsolódó feladatokat. 

 építészeti rajz olvasása és értelmezése; 

 szakmai számításokat készít rajz alapján (terület, anyagmennyiség, munkaidő), 

és egy munkanemről tételes árajánlatot a számítógépes költségvetés készítő 

program használatával (anyagköltség, munkadíj); 

 felületdiagnosztikai vizsgálatok és azok lehetséges következményeinek 

ismerete; 

 szakmai anyagok ismerete, felhasználásuk szabályai; 

 felület-előkészítő, felület-előkezelő műveletek ismerete; 

 szerszámok, eszközök, gépek, berendezések használata; 

 technológiai sorrendek tervezése; 

 díszítéseket tervez, színelméletet alkalmaz; 

 környezetvédelemi, hulladékkezelési szabályokat ismertet, indokol; 

 a munkavégzése során betartandó munkavédelmi, környezetvédelmi szabályok, 

előírások ismerete. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 40 % 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai 

 

építészeti rajz olvasása és értelmezése; 5% 

szakmai számítások készítése rajz alapján (terület, anyagmennyiség, munkaidő), 

és egy munkanemről tételes árajánlat készítése számítógépes költségvetés készítő 

program használatával (anyagköltség, munkadíj); 

15% 

felületdiagnosztikai vizsgálatok, azok lehetséges következményei; 10% 

szakmai anyagok ismerete, felhasználásuk szabályai; 15% 

felület előkészítő, felület előkezelő műveletek; 10% 

szerszámok, eszközök, gépek, berendezések használata; 5% 

technológiai sorrendek tervezése; 15% 

díszítéseket tervez, színelméletet alkalmaz; 15% 

környezetvédelemi-, hulladékkezelési szabályokat ismertet, indokol; 5% 

a munkavégzése során betartandó munkavédelmi-, környezetvédelmi szabályok, 

előírások ismerete; 

5% 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte. 

Projektfeladat 

A feladat része, hogy képes értelmezni egy BIM modellt. 

A vizsgatevékenynység megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó projektfeladatok 

A vizsgatevékenység leírása: 

A) vizsgarész: 

Portfólió: 



A vizsgázó haladásáról, felkészüléséről és eredményeiről, munkáiból összeállított, a 

mentoráló gyakorlati oktató vagy szaktanár által hitelesített dokumentum. 

Tartalma: 

 Mutassa be a képzési ciklus alatt elvégzett összes munkáját, és emeljen ki egyet 

– egyet a (felületdiagnosztika, falfelület festés, díszítés, mázolás, tapétázás 

területén), és részletesen ismertesse az adott technológia folyamatait, anyagait, 

szerszámait, eszközeit. 

 Mutassa be a díszítési munkáit részletesen. 

Formája: 

 Prezentációt készít, melyet a vizsgabizottság számára bemutat. 

A portfólió elkészítésére rendelkezésre álló idő: A teljes képzési ciklus. 

A portfólió értékelésének százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladatsorán belül: 

20% 

A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40 %-osra értékelhető. 

Vizsgafeladat időtartama: 30 perc 

 

B) vizsgarész: Festő, mázoló, tapétázó, díszítő munkák 

A vizsgarész ismertetése: 

 

I.) A vizsgatípus: Adott technológiával falfelület festése, díszítése 

A vizsgázó előre előkészített felületen a bevonatrendszer fedő rétegét felhordja, 

díszíti és befejezi 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50% 

 

II.) A vizsgatípus: Mázolás készítése 

A vizsgázó előre elkészített felületen a bevonatrendszer utolsó rétegét felhordja 

(többszínű mázolást készít, vagy lazúroz, - pácol, - lakkoz.) 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

A vizsgafeladat aránya: 25% 

 

III.) A vizsgatípus: Tapétázás készítése 

A vizsgázó előre elkészített felületen tapétázási munkákat végez el 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat aránya: 25% 

A produktum értékelésének százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladatsorán belül: 

80% 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 390 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 60 % 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A) vizsgarész: Portfólió 

 

Szakmaterületenként kiemel egy-egy elvégzett feladatot, amit részletesen 

ismertet 

10% 



Az értékelési szempontok a kiemelt munka bemutatására irányulnak: 

felületdiagnosztika 

10% 

Az értékelési szempontok a kiemelt munka bemutatására irányulnak: 

falfelület festés, díszítés 

15% 

Az értékelési szempontok a kiemelt munka bemutatására irányulnak: 

mázolás 

15% 

Az értékelési szempontok a kiemelt munka bemutatására irányulnak: 

díszítés 

15% 

Az értékelési szempontok a kiemelt munka bemutatására irányulnak: 

tapétázás 

15% 

A portfólióból készített bemutató alapján megállapítható szakmai 

elhivatottság: 

10% 

A bemutató szerkesztettsége:  5% 

Előadásmód, szakmai kifejezők 5% 

 

B) vizsgarész: Festő, mázoló, tapétázó, díszítő munkák 

 

I.) A vizsgatípus: Adott technológiával falfelület festése, díszítése 

értékelésének sajátos szempontjai: 

 

szerszámok kiválasztása 5% 

alapfelület vizsgálata, előkészítése 10% 

mérés, kijelölés pontossága 15% 

tervezés minősége, a színek összhangja 15% 

a festékréteg felhordása, kivitelezése 20% 

a díszítés kiválasztása, kivitelezése 20% 

szakszerű létrahasználat 5% 

a munkavédelmi-, biztonságtechnikai-, tűz- és környezetvédelmi előírások 

betartása 

5% 

utómunkálatok elvégezése (szerszámok, eszközök tisztítása, munkaterület 

takarítása, szakszerű anyagtárolás hulladékkezelés) 

5% 

 

II.) A vizsgatípus: Mázolás készítése értékelésének sajátos szempontjai: 

 

szerszámok kiválasztása 5% 

alapfelület vizsgálata, előkészítése, előkezelése 20% 

mérés, kijelölés pontossága 10% 

a kezelendő felület javításának elkészítése, csiszolása, portalanítása, 

javítása 

20% 

a befejező festékréteg felhordása, kivitelezése (kihagyás, folyás, pacni 

mentesség, egyenlő rétegvastagság) 

30% 

szerszámok, eszközök, gépek szakszerű használata, karbantartása 5% 

a munkavédelmi-, biztonságtechnikai-, tűz- és környezetvédelmi előírások 

betartása 

5% 

utómunkálatok elvégezése (szerszám, eszköz, munkaterület takarítása, 

szakszerű anyagtárolás hulladékkezelés) 

5% 

 

III.) A vizsgatípus: Tapétázás készítésének értékelésének sajátos szempontjai: 

 

szerszámok kiválasztása 5% 



alapfelületet vizsgálata, előkészítése, előkezelése 10% 

mérés, kijelölés pontossága 10% 

a kezelendő felület előkészítése, javítása, csiszolása, portalanítása 20% 

ragasztó keverése, előkészítése, próbaragasztás elvégzése 5% 

a tapéta méretre vágása 10% 

a tapéta ragasztása, lesimítása 20% 

gépek, kéziszerszámok szakszerű használata 10% 

utómunkálatok elvégzése (szerszám, eszköz tisztítása, munkaterület 

takarítása, szakszerű anyagtárolás hulladékkezelés) 

5% 

a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírások 

betartása 

5% 

 

A projektfeladat „B” részének előkészítési munkáit nem a vizsgaidő alatt kell elvégezni, de 

mindenkinek saját magának kell előkészíteni, és ezt dokumentálni szükséges. 

Az előkészítés a vizsga előfeltétele, valamint annak dokumentációja a vizsgán a szakmai 

beszélgetés alkalmával az értékelési szempontoknál pontozásra kerül. 

 

Dokumentáció a vizsgafeladat elkészítésének módjáról és folyamatáról: 

 A vizsgázó a felületdiagnosztikai vizsgálat függvényében készítsen szakmai 

véleményt a festendő felületről, és tegyen javaslatot az új bevonatrendszer 

felépítésére, technológiai folyamatára, a felhasznált eszközökre, szerszámokra, 

gépekre, és ezt írásban rögzítse. 

 A vizsgafelület előkészítésének lépéseit fényképekkel is illusztrálja. 

 A vizsgázó előzetesen tervezze meg a vizsga részét képező díszítőmunkáját, írja 

le milyen technológiát, anyagokat, eszközöket használ hozzá, és a szakmai 

beszélgetésen mindezeket mutassa be egy papíralapú egybefűzött 

dokumentációban. 

 

A feladat elvégzése során a vizsgabizottság azt is értékeli, hogy az elkészült munka 

mennyire tért el az előzetesen tervezett munkától (pl. díszítés). 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 40 %-át elérte. 

 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi 

feltételek: 

Interaktív vizsgán a zavartalan lebonyolítás érdekében rendszergazda, vagy technikus 

álljon rendelkezésre. 

 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi 

feltételek: 

 számítógép, költségvetés készítő program 

 író és rajzeszközök 

 műszaki dokumentáció 

 diagnosztikai (felületvizsgáló) eszközök, berendezések, műszerek 

 festőipari, mázolóipari, tapétázási gépek 

 állvány, létra, vödör, egyéb edények 

 egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések 



 utómunkálatok szerszámai, eszközei (tisztító, takarító eszközök) 

 szelektív hulladéktárolók, veszélyes anyagtároló 

 megfelelő anyagtárolás, hulladéktárolás eszközei 

 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:- 

 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 

beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 10%, 

Szakmai vizsga: 90% 

 

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok: 

 A gyakorlati vizsgán az előkészítés, a felületképzés, a díszítés során bármilyen 

segédeszköz megengedett. 

 A vizsgázó a projektfeladat elkészítése során hozza magával a szükséges 

szerszámokat, eszközöket (felület-előkészítés, mérő, jelölő, falfestés, mázolás, 

tapétázás, felületdíszítő). 

 A gyakorlati vizsgát megelőzően a felületeket a vizsgázó előkészíti, előkezeli és 

ezeket a munkafolyamatokat írásban dokumentálja! 

 Az előkészítés, előkezelés nem a vizsgaidő része, a vizsgahelyszín 

függvényében az előkészítés időpontját és időtartamát a vizsgabizottság 

előzetesen meghatározza, és a vizsgabizottság elnöke azt jóváhagyja. 

 

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a 

vizsgaidőszakokra vonatkozó sajátos feltételek: - 
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KAROSSZÉRIALAKATOS 

szakma 
 

 

A szakma alapadatai: 

• Az ágazat megnevezése:  Specializált gép- és járműgyártás 

• A szakma megnevezése:  Karosszérialakatos 

• A szakma azonosító száma:  4 0716 19 11 

 

• A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

• A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

 

• Ágazati alapoktatás megnevezése: Műszaki ágazati alapoktatás  

• Kapcsolódó részszakmák megnevezése: -  

• Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra;  

Technikumi oktatásban: -, Érettségire épülő oktatásban: 160 óra  

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

• Iskolai előképzettség:   Alapfokú iskolai végzettség 

• Alkalmassági követelmények: 

o Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  szükséges 

o Pályaalkalmassági vizsgálat:     nem szükséges 



Karosszérialakatos   Jelmagyarázat: E: elmélet; GY: gyakorlat 

Évfolyam 
1/9. 

Ágazati alapoktatás 

2/10. 

Szakirányú oktatás 

3/11. 

Szakirányú oktatás 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 612 972 837 2421 

Összes óraszám/hét 7,5+1+5+3,5=16+1 11,5+0,5+11+4=22,5+4,5 12,5+12,5+2=25+2  

Tanulási 

terület 
Tantárgy/témakörök 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 
Heti óraszám 

Össz-

óraszám 
Heti óraszám 

 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
is

m
er

et
ek

 Munkavállalói ismeretek 
18 

0% 

E: 0,5 
0 0 0 0 18 

GY: 0 

Álláskeresés 5      5 

Munkajogi alapismeretek 5      5 

Munkaviszony létesítése 5      5 

Munkanélküliség 3      3 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 

id
eg

en
 n

y
el

v
 

(t
ec

h
n

ik
u

s 
sz

a
k

m
á

k
 

es
et

én
) 

 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 
62 

0% 
E: 2 62 

Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések 
    11  11 

Önéletrajz és motivációs levél     20  20 

„Small talk” – általános társalgás     11  11 

Állásinterjú     20  20 

M
ű

sz
a

k
i 

a
la

p
o

zá
s 

Villamos alapismeretek 
288+36 

50% 

E: 4+1 
0 0 0 0 288+36 

GY: 4 

Villamos áramkör  90      90 

Villamos áramkör ábrázolása 18      18 

Villamos áramkör kialakítása 36      36 

Villamos biztonságtechnika 36      36 
Villamos áramkörök mérése,  

dokumentálása  108      108 

Gépészeti alapismeretek 
270 

50% 

E: 3 

0 0 0 0 270 BGY: 1 

KGY:3,5 
Munkabiztonság, tűz- és 
környezetvédelem 

18      18 

Műszaki rajz alapjai 72      72 

Anyag- és gyártásismeret 18      18 

Fémipari alapmegmunkálások 72      72 

Projektmunka 90      90 

Tanulási terület 

összóraszáma 
558+36 

E: 7+1 

0 0 0 0 558+36 BGY: 5 

KGY:3,5 



 Ágazati alapvizsga    

Évfolyam 9. 10. 11. 

A képzés 

összes 

óraszáma 

J
a

v
ít

á
s/

g
y
á

rt
á

s 

Karosszérialakatos szakmai 

ismeretek 
0 0 

72+36 

40% 

E: 1,5 36(61) 

40% 

E: 1 
133+36 

GY:0,5+1 GY:1 

Műszaki dokumentáció és 

méréstechnika 
  6    6 

Mérési és dokumentációs 

gyakorlatok 
  6  4  10 

Fémipari anyagismeret   9  6  15 

Anyagvizsgáló technológiák, 

anyagvizsgálat 
  9    9 

Karosszérialakatos kézi és 

kézi kisgépes 

fémmegmunkálások 

  14  12  26 

Speciáliskötések ismerete és 

készítése 
  20  12  32 

Járműismeret, karosszéria 

gyártásismeret 
  6  2  8 

Karosszérialakatosi munka-, 

tűz- és környezetvédelem 
  2    2 

Szerelés és javítás 0 0 
108+36 

50% 

E: 1,5 72(62)+31 

50% 

E: 1  170+36+3

1 GY:1,5+1 GY:1+1 

Szerelési ismeretek, szerelés- 

és javítás-technológiák, a 

szerelés/javítás eszközei, 

szerszámai  

  16  5  21 

Karosszériaelem/részegység 

szerelése a gyakorlatban 
  30  17  47 

Karosszériajavítás a 

gyakorlatban 
  56  50  106 

Szerelés/javítás 

munkabiztonsága, 

elsősegélynyújtás 

  6    6 

Hegesztés 0 0 
72+36 

60% 

E: 0,5+0,5 54(62)+31 

60% 

E: 1 134+54+3

1 GY:1,5+1 GY:1+1 

Hegesztési alapismeretek    12    12 



Védőgázas ívhegesztési 

eljárások (MIG, MAG, WIG, 

AWI, AFI) 

  12  6  18 

Fémek ívhegesztése és 

karosszériák javítása 

védőgázas ívhegesztési 

eljárásokkal a gyakorlatban 

  12  14  26 

A lánghegesztés, a forrasztás 

és műanyaghegesztés alapjai 
  12  6  18 

A lánghegesztés, a forrasztás 

és műanyaghegesztés 

gyakorlati alkalmazása 

javítandó gépjármű 

karosszériákon 

  12  10  22 

Villamos ellenállás 

hegesztése, villamos ellenállás 

hegesztése a 

karosszériajavítási 

gyakorlatban 

  8  18  26 

A hegesztés munkabiztonsága   4    24 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 0 252+126 

E:3,5+0,5 
186+62 

E: 3 438+126+

62 GY:3,5+3 GY:3+2 
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Előkészítő technológiák 0 0 
18 

0% 
E:0,5 0 0 18 

Gépjárművek 

átvétele/átadása, 

dokumentációk 

  6  72  6 

Javítás-előkészítő 

technológiák 
  12  54  12 

Javítási technológiák 0 0 
144 

80% 

E: 1 180(186) 

80% 

E: 1 
330 

GY: 3 GY: 5 

Javítástechnológiai ismeretek   18  12  20 

Javítások előkészítése 

gyakorlat 
  18  36  16 

Javítási gyakorlat I.   72  75  20 

Javítási gyakorlat II.   36  57  20 

Szereléstechnológiák 0 0 
108+36 

60% 

E: 1 144(155) 

60% 

E: 2 
263+36 

GY:2+1 GY: 3 



Oldható és nem oldható 

kötésekkel rögzített 

karosszériaelemek 

szereléstechnológiái 

  18  9  27 

Nem oldható kötésekkel 

rögzített karosszériaelemek 

szerelése a gyakorlatban 

  18  72  90 

Futóművek, 

kipufogórendszerek, 

szélvédők, üvegek 

szereléstechnológiái 

  18  9  27 

Futóművek, 

kipufogórendszerek, 

szélvédők, üvegek szerelése a 

gyakorlatban 

  54  54  108 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 0 270+36 

E: 2,5 
341 

E: 3 
611+36 

GY:5+1 GY: 8 

B
er

en
d

ez
é
st
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h

n
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a
 

Karosszériajavító és –gyártó 

eszközök, berendezések  
0 0 

72 

0% 
E: 2 

54(62) 

0% 
E: 2 134 

A karosszériajavítás 

mechanikus kézi eszközei 
  12    5 

A karosszériajavítás 

elektromos kézi eszközei 
  12    5 

A karosszériajavítás 

húzató/nyomató berendezései 
  20  4  13 

Húzatópadok, 

egyengetőrendszerek 
  18  25  8 

A karosszériagyártás 

berendezései, gyártási 

folyamat 

  10  25   

Hegesztőberendezések 0 0 
54 

0% 
E: 1,5 

18(31) 

0% 
E: 1 85 

A lánghegesztés berendezései   8    8 

A bevont elektródás 

ívhegesztés berendezései 
  12    12 

A védőgázas ívhegesztés 

(MIG, MAG, WIG) 
  26  10  36 

Villamos ellenállás 

hegesztésének berendezései 
  8  8  16 



Tanulási terület 

összóraszáma 
0 0 126 E: 3,5 93 E: 3 219 
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m
á
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a
 

te
r
ü
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k
 

Humán kompetencia, 

kommunikáció 
0 0 

36 

50% 

E: 0,5 
0 0 36 

GY:0,5 

Kommunikációs rendszerek, 

kommunikáció a gyakorlatban 
  24    24 

Szakmai tudásfejlesztési 

ismeretek, módszerek, szakmai 

tudásfejlesztés technikái, 

gyakorlati alkalmazások 

  12    12 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 0 36 

E: 0,5 
0 0 36 

GY:0,5 

EGYBEFÜGGŐ SZAKMAI 

GYAKORLAT óraszáma: 
 140   
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Minőségbiztosítási és 

logisztikai alapismeretek 
0 0 

54 

40% 

E: 1 36(46,5) 

40% 

E: 1 
100,5 

GY:0,5 GY:0,5 

Minőségbiztosítási ismeretek   12  9  21 

Mérési, ellenőrzési 

technológiák 
  24  9  33 

Logisztikai alapismeretek   18  18  36 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 0 54 

E: 1 
46,5 

E: 1 
100,5 

GY:0,5 GY:0,5 

T
á

m
o

g
a

tó
 f

o
ly

a
m

a
to

k
 

Karbantartás 0 0 
72 

80% 

E: 0,5 36(46,5) 

80% 

E: 0,5 
118,5 

GY:1,5 GY:1 

Karbantartási ismeretek   18    18 

Kézi szerszámok, elektromos, 

pneumatikus kézi kisgépek, 

gépi berendezések 

karbantartása gyakorlat 

  36  18  54 

Gépi berendezések 

(hegesztőberendezések, 

húzatópadok, 

emelőberendezések, egyéb 

eszközök) karbantartása 

gyakorlat 

  18  18  36 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 0 72 

E: 0,5 
46,5 

E: 0,5 
118,5 

GY:1,5 GY:1 



Megjegyzések: 

1. A táblázatban foglalt óraszámok megfelelnek a Karosszérialakatos szakmára készült Programtantervben1 előírt óraszámoknak. 

2. A Heti óraterv minta-Szakképzőiskola2 tartalmazza évfolyamonként az ágazati alapoktatásban és a szakirányú oktatásban a tervezett heti szakmai 

óraszámokat, az ennek alapján számított szabadsáv óraszámai a táblázatban az alapóraszámok mellett dőlt betűvel szerepelnek. 

 

                                                           
1 https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#specializalt-gep-es-jarmugyartas 
2 Útmutató a szakmai program készítéséhez (https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt) 



Ágazati alapoktatás: 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása: 

Egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat olvas. A rajzok alapján 

kiválasztja a gyártáshoz szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket. 

Gyártási, szerelési sorrendtervet készít. Ezek  alapján kézi megmunkálással 

vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt. Az  elkészült 

alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi, és a mérést szakszerűen 

dokumentálja. Műszaki dokumentáció alapján egyszerűbb csavarkötéseket, 

szegecskötéseket és lágyforrasztással  készült kötéseket létesít. Villamos 

kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket állít  össze, és azokon 

elvégzi a feszültség, az áramerősség és az ellenállás mérését. Az elvégzett  

méréseket dokumentálja. Ismeri és használja a hiba- és túláram-védelmi 

eszközöket. 

Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoportot szerel össze. 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményei: 

 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

1. 

Munkadarab, 

vagy   
térhatású ábra 

alapján  egyszerű 

geometriájú  

alkatrészről 

felvételi  vázlatot 

készít.   

Ismeri a nézeti- és  

metszeti ábrázolás  

szabályait. Ismeri a   

gyártási   
technológiáknak   

megfelelő   

mérethálózat   

készítésének   
szabályait.   

Törekszik arra, 

hogy  a 

szabadkézi rajz   
arányos és   

áttekinthető 

legyen.   

Önállóan   

szabadkézi   
felvételi 

vázlatot  készít.   

2. 

Műszaki rajz 

alapján 

kiválasztja az 

egyszerű, fémből 

készült 

alkatrészek 

gyártásához 

szükséges 

eszközöket, 

szerszámokat, 

kisgépeket. 

Előkészíti a 

munkahelyet, és 

elrendezi a 

munkavégzéshez 

szükséges 

szerszámokat, 

eszközöket.  

Vizualizálja a 

műszaki rajzon 

szereplő alkatrészt.  

Ismeri a gyártási 

műveletekhez 

használható 

szerszámokat, 

készülékeket, 

kisgépeket, és azok 

biztonságos 

használatának 

szabályait.  

Szem előtt tartja a 

gyártás 

gazdaságosságát.  

Fontosnak érzi a 

rendezett 

munkakörnyezet 

kialakítását.  

A 

munkafeladathoz 

önállóan választ 

szerszámokat, 

eszközöket.  



3. 

Műszaki rajz 

alapján 

előgyártmányt 

választ, műveleti 

sorrendtervet készít, 

majd kézi 

megmunkálással,  

és/vagy kisgépekkel 

egyszerű, fémből 

készült 

alkatrészeket gyárt.  

 

Ismeri az 

alkatrészek 

elkészítéséhez 

szükséges  

technológiákat és 

az anyagok 

alapvető  

tulajdonságait.  

 

Pontosan betartja a 

technológiai 

utasításokat.  

Törekszik a 

munkavégzésből 

adódó kockázat  

minimalizálására. 

Törekszik a precíz 

és gazdaságos 

munkavégzésre.  

 

Műszaki táblázat 

segítségével 

önállóan kiválasztja 

a félkészterméket. 

Szakmai  

felügyelet mellett 

meghatározza a 

gyártási sorrendet. 

A gyártási 

műveleteket 

önállóan végzi.  

 

4. 

Az elkészült 

alkatrészek méreteit 

mérőeszközökkel 

ellenőrzi.  

Ismeri az adott 

alkatrész 

geometriájának 

megfelelő, és az 

adott méret 

meghatározásához 

szükséges 

mérőeszközöket.  

Elkötelezett a 

hibás 

munkadarabok 

számának 

csökkentése, 

illetve a 

mérőeszközök 

állagának 

megőrzése mellett.  

Eldönti, hogy a 

gyártott 

munkadarab 

megfelel-e a rajzi 

előírásoknak. 

Felelősséget vállal 

az általa gyártott 

termék 

minőségéért.  

5. 

Műszaki 

dokumentáció 

(összeállítási rajz és 

darabjegyzék) 

alapján 

csavarkötéssel, 

szegecskötéssel 

egyszerű 

alkatrészcsoportokat 

összeszerel.  

Villamos kötéseket 

és lágyforrasztással 

készült kötést hoz 

létre.  

Ismeri a kötés 

kialakításához 

szükséges 

eszközöket, 

szerszámokat, 

segédanyagokat.  

Fontosnak tartja a 

műszaki 

dokumentációban 

szereplő előírások 

figyelembevételét.  

Felelősséget vállal a 

létrehozott kötés 

minőségéért.  

Felelősséget vállal a 

veszélyes 

hulladékok 

szakszerű 

kezeléséért.  

6. 

Villamos kapcsolási 

rajz alapján 

egyszerű villamos 

áramköröket 

összeállít. Az 

áramköri elemeket a 

választott 

(banándugós, illetve 

szerelőtáblás) 

technológia szerint 

szakszerűen 

csatlakoztatja.  

Ismeri a villamos 

áramkör elemeinek 

jelképes jelölését.  

Fontosnak tartja a 

jelképek ismeretét. 

Törekszik a pontos 

és szakszerű 

munkavégzésre.  

Önállóan elvégzi a 

kapcsolás 

összeállítását. A 

kapcsolás 

működőképességét 

ellenőrzi.  

7. 

Egyszerű villamos 

áram-körökön 

elvégzi a feszültség, 

áramerősség és 

ellenállás mérését. 

Ismeri a 

feszültség, az 

áramerősség és az 

ellenállás 

mérésének módját. 

Elkötelezett a 

mérés pontos 

elvégzése mellett.  

Önállóan 

kiválasztja a 

méréshez szükséges 

műszert és 

meghatározza a 



Egyszerű 

elektrotechnikai 

alaptörvényeket 

méréssel igazol.  

Ismeri az adott 

jellemző 

méréséhez 

szükséges műszert. 

Tisztában van az 

elektrotechnikai 

alaptörvényekkel.  

mérési pontokat. 

Önállóan számítja 

ki az áramkör 

jellemzőit. 

8. 

Azonosítja és kezeli 

a hiba- és 

túláramvédelmi 

eszközöket.  

Felismeri a 

lehetséges 

veszélyforrásokat.  

Ismeri a 

munkahelyén 

(gyakorlati helyén) 

használt 

hibavédelmi és 

túláramvédelmi 

eszközöket és azok 

jelzéseit.  

Fontosnak tartja a 

védelmi eszközök 

ismeretét és 

használatát. 

Törekszik a 

villamos áram 

hatásaiból adódó 

kockázat 

minimalizálására.  

A megfelelő 

szakembert bevonja 

a hiba 

megszüntetésébe.  

9. 

Az elvégzett 

munkát 

dokumentálja. 

Szövegszerkesztő, 

vagy táblázatkezelő 

programban rögzíti 

a mérési 

eredményeket.  

Ismeri a gyártási 

és mérési 

dokumentációk 

típusait és azok 

kötelező tartalmát.  

Elkötelezett a 

végzett munka 

pontos 

dokumentálása 

iránt.  

Felelősséget vállal a 

dokumentumok 

tartalmáért.  

10. 

A munkavégzés 

során betartja a 

munkavédelmi, 

tűzvédelmi és 

környezetvédelmi 

szabályokat.  

Ismeri a 

munkavégzéssel 

kapcsolatos 

munkavédelmi, 

tűzvédelmi és 

környezetvédelmi 

szabályokat.  

Elkötelezett a 

biztonságos 

munkavégzés 

mellett.  

Felelősséget vállal 

önmaga és 

munkatársai 

biztonságáért. A 

védőberendezéseket 

és védőfelszerelést 

rendeltetés-szerűen 

használja.  

 

A tanulási eredmény alapú képzés (TEA) fokozatos bevezetése érdekében a hagyományos 

tantárgyi rendszer mellett új oktatásszervezési megoldások javasoltak. A korszerű pedagógiai 

módszertani eljárások közül kiemelt szerepet kap a projektmódszer, amely a tanulási terület 

alapú oktatás előnyeire építve komplex módon ismerteti meg a tanulókkal a tanulási terület 

tantárgyai, illetve a tantárgyak témakörei közötti összefüggéseket, egységes rendszerbe 

helyezve az elméleti és a gyakorlati ismereteket. 

Az ágazati alapoktatás évében a Munkavállalói ismeretek és a Műszaki alapozás tanulási 

területen javasolt 1-2 projekt megvalósítása, maximum 6 fős tanulói csoportokban. 

A projektek tervezési szempontjai: 

• a projektfeladat a PTT-ben a tanulási terület adott évfolyamra előírt tantárgyainak 

témaköreire, ismeretanyagára, az elvárt tudásszintre épüljön; 

• definiálni kell, hogy a KKK-ban előírt szakmai követelmények mely elemeinek 

teljesülését segíti; 

• törekedni kell a Tudás – Képesség – Attitűd - Autonómia, felelősség kontextusában 

meghatározott kompetenciák komplex fejlesztésére; 



• az elméleti és a gyakorlati feladattípusok igazodjanak az ágazati alapvizsga 

követelményrendszeréhez; 

• a részfeladatok kidolgozása során biztosítani kell a differenciálás, szükség szerint a 

felzárkóztatás lehetőségét; 

• meg kell határozni, hogy a projektmunka intézményen belül vagy a külső 

tanműhelyekkel való együttműködés keretében valósul meg; 

• adott ágazaton belül egy vagy több szakmára készülő tanulói csoportok vesznek 

részt a megvalósításban; 

• tantárgyanként és témakörönként a szükséges óraszámok meghatározása; 

• a tanulói teljesítmények értékelésének szempontjai, módjai (érdemjegyek 

témakörönként, tantárgyanként, az érdemjegyek súlyozása, gyakorisága) 

• a projekt kidolgozásának dokumentálása (elektronikus, papír alapú, termékről 

készült fotó, stb.); 

• a projekttervek a szakmai elméleti és a szakmai gyakorlati oktatói munkaközösségek 

munkaterveinek mellékletét képezik; 

• a projektmunka megfelelő elemeit a projektet vezető oktatók a tanmeneteikben 

szerepeltetik; 

• az oktatók félévkor és év végén beszámolnak írásban a projektmunka 

eredményeiről, tapasztalatairól. 

 

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 

Írásbeli vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Fémipari és villamosipari alapok 

A vizsgatevékenység leírása: 

Az írásbeli vizsgarészben a gyakorlati vizsgán elkészítendő, szerelendő alkatrészekkel, illetve 

összeállítandó villamos kapcsolással összefüggő feladatokat kell megoldani. Az írásbeli 

vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:  

- A gyártandó alkatrész műhelyrajzának elkészítése a szükséges nézetekkel 3D ábra alapján. 

Minimális elvárás a sík felületek, külső vagy belső hengeres felületek, menetek ábrázolása, 

méretek megadása a műszaki rajz szabályai szerint.  

- Villamos kapcsolási rajz alapján az áramkör működésére vonatkozó feleletválasztós és/vagy 

feleletalkotós feladatok megoldása.  

- Egy alkatrész gyártási technológiájával, gyártási sorrendjével kapcsolatos feladatok 

(felhasználandó szerszámok, eszközök, előgyártmány kiválasztása, gyártási műveletek, gyártási 

sorrend).  

- Szakmai számítás:  

- előgyártmány darabolás előtti hosszának meghatározása,  

- hajlított lemezalkatrész hajlítás előtti hosszának meghatározása,  

- feszültség, áramerősség, ellenállás, eredő ellenállás meghatározása egyszerű 

áramkörben.  

- Mérés, ellenőrzés: 3D ábra alapján a darab mérésének leírása, mérőeszköz kiválasztása, 

elfogadható méret meghatározása, munkadarab értékelése. Villamos kapcsoláson elvégzendő 

mérés leírása, mérési pontok meghatározása.  



- Alkatrész gyártásához kapcsolódó munkavédelem. Adott munkadarab gyártása, villamos 

kapcsolás elkészítése során betartandó érintésvédelmi és munkavédelmi szabályok és az 

alkalmazandó egyéni és egyéb védőeszközök ismertetése.     

Az írásbeli vizsga tartalmazhat feleletválasztós, feleletalkotós, számításos és rajzkészítési 

feladatokat. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc  

7.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 30%  

7.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.  

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:  

Műhelyrajz készítése 15%  

Villamos kapcsolási rajz értelmezése 15%  

Gyártástechnológia 20%  

Szakmai számítás 20%  

Mérés, ellenőrzés 20%  
Munkavédelem 10%  

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

51 %-át elérte.  

 

Gyakorlati vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése:  

Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoport egyes elemeinek előállítása és 

összeszerelése. A szerkezet egyes - általa készített - elemeit készen hozhatja a tanuló a 

vizsgára..  

A vizsgatevékenység leírása: 

Egyszerű geometriájú alkatrészek elkészítése  

 

- darabolás, reszelés, fúrás, menetkészítés, méretellenőrzés, munkadarabok értékelése 

megfelelőség szempontjából;  

- szerelési ábra szerint az alkatrészek összeszerelése;  

- összeállítási rajz alapján a villamos alkatrészek elhelyezése;  

- kapcsolási rajz alapján a villamos bekötés elkészítése;  

- adott alkatrészről mérési jegyzőkönyv készítése (szükség esetén mérési utasítás szerint)  

- villamos mérések (feszültség, áramerősség, ellenállás mérésének) elvégzése;  

- a mérési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell  

o a rajz szerint megadott méreteket és tűrések szerinti határméreteket,  

o a tanuló által mért gyártási méretet  

o a tanuló értékelését a gyártott alkatrész megfelelőségére vonatkozóan  

o villamos paraméterek mért értékei rögzítése és kiértékelése  

 

 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 70%  



A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania 

az alábbi szempontok figyelembevételével:  

- az elkészített szerkezet működőképessége 25%,  

- villamos áramkör működőképessége 25%;  

- a kézi megmunkálással készült alkatrészek méretpontossága 20%  

- a kézi megmunkálással készült alkatrészek, forrasztott kötések esztétikája 10%;  

- a mért értékek pontossága  

 

 Az értékelés százalékos formában történik. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51 %-át elérte. 

  

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő 

szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. 

 Szakmához kötődő további sajátos követelmények: Vezetett gyakorlati munkanapló megléte 

 Központi interaktív vizsga  
A vizsgatevénység megnevezése: Karosszérialakatos szakmai és technológiai ismeretek   

A vizsgatevékenység leírása:  

A vizsgatevékenység feladatainak tartalmaznia kell a következő témaköröket:  

● Lemezkonstrukciók, karosszériaelemek vagy részek készítésének, kivitelezésének tervezése, 

előkészítése és elvégzése;  

● Jármű- vagy karosszériarészek szerelése, bontása és összeépítése - a látszó/működő felületek, 

egyéb járműrészek állagmegóvása;  

● Karosszériasérüléseket helyreállító munkák technológiai folyamatainak előkészítése és 

kivitelezése;  

● Karosszériaépítés, -javítás vagy -átalakítás során használt alap- és segédanyagok, szerszámok, 

gépek és berendezések kezelésére, használatára és műszaki karbantartására vonatkozó feladatok, 

tevékenységek, vonatkozó legfontosabb előírások;  

● Karosszériasérülések jellemzői, súlyossága és a javíthatóság/helyreállíthatóság értékelésének 

(gazdasági/műszaki) szempontjai;  

● Javítástechnológia sérülési jelleg szerinti megválasztásának szempontjai, ismérvei és 

argumentumai egész járművek és/vagy egyes alkatrészek esetében;  

● Ellenőrző és minőségbiztosítást szolgáló műveletek és technológiák használata, megbízás- és 

ügyfélkezelési tevékenységek, eszközök és alkalmazásuk;  

● Szakmai munka-, baleset-, egészség-, tűz- és környezetvédelmi előírások, intézkedések, 

szabályozások és fogalmak karosszériagyártási és/vagy javítási értékteremtő folyamatokban;  

● Munkamegbízások átadása és átvétele, munkadokumentációk, adatbázisok alkalmazása és 

kezelése;  

● Munkavállalói jogok, kötelességek, érdekképviselet; alapvető pénzügyi műveletek, 

öngondoskodás és önfinanszírozás alkalmazottként;  

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 40 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

● Megbízáskezelés (megbízás átvétele, tervezése, előkészítése, technológia megválasztása és 

megbízás átadása), szakmai számítások (anyag- és időigény-számítások árajánlatkészítéshez) 15%  



● Karosszériák szerelése, bontása, és építése, járműdiagnosztikai alapismeretek, állagmegóvó 

intézkedések és alkalmazásuk 15%  

● Karosszériasérülések javítási technológiái (kis-, közepes- és nagyjavítások) 20%  

● Karosszériagyártási és karosszéria (át)építési ismeretek és technológiák 20%  

● Minőségbiztosítás, műhelykezelés, baleset-, tűz-, környezet- és egészségvédelem alkalmazása 

és előírásai, munkavállalói ismeretek 15%  

 

● Karosszérialakatos anyag- és eszközismeret és –kezelés, valamint az ezekhez kapcsolódó 

szabványok és előírások 15%  

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte.  

 

Projektfeladat  
A vizsgatevénység megnevezése: Sérült gépjármű karosszériaelemek, karosszériarészek 

javításának előkészítése, kivitelezése és a javított részek fényezésre történő előkészítése.  

A vizsgatevékenység leírása:  

A szakmai vizsgafeladat megbízásának önálló előkészítése, tervezése, kivitelezése, ellenőrzése 

(+önértékelése) és projektdokumentációja - elektronikusan elkészített formában, minimum 5 – 

maximum 10 oldal terjedelemben (karakterszám megadásával). Tartalmi előírásokat kifejtve lásd 

a 9/1. pontban.  

A szakmai vizsgafeladat a vizsgázó által választható - a következő megbízás-típusok közül:  

1. Központi gyakorlati vizsgafeladat, mely az adott évben országosan egységes tartalmú, az 

akkreditált vizsgaközpontokban, kijelölt és országosan egységes időpontban elvégezhető. (tartalmi 

előírásokat kifejtve lásd a 9/2. pontban). A feladat tartalmaz adott lemezkonstrukció elkészítésére 

vonatkozó, illetve jármű alapdiagnosztikai (hibakódolvasás, hibafeltárás) feladatrészeket.  

2. Egyedi gyakorlati vizsgafeladat, mely akkreditált gyakorlati képzőhelyen végezhető el és 

típusfeladatként választható. Ez lehet:  

 

2/A: Sérült járműkarosszéria-rész vagy karosszériaelem javítástechnológiájának kiválasztása, 

komplett javítása és utókezelése járművön;  

2/B: Leszerelt, sérült karosszériaelem (fém vagy műanyag) javítástechnológiájának kiválasztása, 

javítása, fényezésre előkészítése;  

2/C: Új járműkarosszéria karosszériaelemeinek, kötési-, illeszkedési-/helyzeti- és felületi 

minőségellenőrzése, minősítése, szükség esetén felületi sérülés(ek) optimálása (javítása), ezek 

dokumentációja;  

2/D: Új járműkarosszéria szerelvényeinek felépítése, ellenőrzése, beállítása és minősítése, a 

munkafolyamat dokumentációja;  

2/E: Műszaki dokumentáció alapján adott lemezkonstrukció elkészítése összetett lemezalakítással 

- minimum 3 különböző gépészeti kötési mód alkalmazásával;  

2/F: Speciális szakmai vizsga-feladat – mely a vizsgázó által benyújtott olyan vizsgatevékenység-

javaslat, mely tartalmát és keretfeltételeit tekintve a 2/A-2/E témaköröknek nem megfeleltethető, 

de megfelel a szakképesítés megszerzéséhez támasztott követelményeknek és a szakmai 

tartalmakért felelős Minisztérium e feladattal megbízott szerve által jóváhagyott tartalommal bír. 

(a vonatkozó tartalmi előírásokat kifejtve lásd a 9/3. pontban).  

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 360 perc, melyet a vizsga 

kitűzött időpontjára adott vizsgadarabon, rögzített feltételek mellett (dokumentációval együtt) 

maximun 60 %-ig elő lehet készíteni  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 60 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

● A vizsgaremek dokumentáció szerinti technikai - forma, szereltségi fok és működés szerinti – 

megfelelősége (szemrevételezés) 20%  



● A vizsgaremek dokumentáció szerinti felületminőségi és gyártástechnológiai megfelelősége 

(szemrevételezés) 25%  

● A vizsgaremek kijelölt részeinek méretbeli és alaki megfelelősége (mérés/ellenőrzés) 25%  

● A vizsgaremek vizsgázó általi minősítése mérési jegyzőkönyvben (dokumentáció) 20%  

● A munkaterület és munkaeszközök, anyagok kezelése és megbízás utáni átadása 

(szemrevételezés) 10%  

 

A vizsgaremek értékelésének a vizsgabizottságra vonatkozó módszerét és előírásait a 9.4 pont 

tartalmazza.  

1. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte.  

 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:  

 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

● karosszérialakatos műhely illetve járműgyártói (karosszériagyártó vagy -építő, illetve 

járműösszeszerelő) üzem és munkahely (igény szerint járműemelő, mérő- és egyengetőpad);  

● karosszérialakatos és járműszerelői munkák kéziszerszámai, kézi kisgépei, lemezdaraboló, 

lemezalakító és lemezmegmunkáló gépek és berendezések;  

● műanyaghegesztés, szálerősítéses műanyagok előállításának illetve megmunkálásának eszközei, 

szerszámai és berendezései  

● csavarozási, szegecselési, hegesztési, forrasztási, ragasztási és egyéb gépészeti 

kötéstechnológiák anyagai és szerszámai, gépei és segédberendezései (pl. sűrített levegő vagy 

hegesztőgáz-hálózat)  

● korrózió- és üregvédelem anyagai és eszközei;  

● lemezfelületi horpadásjavítások, hideg- és melegegyengetések segédanyagai, kéziszerszámai, 

gépei, berendezési és ezek segédeszközei, kiegészítői;  

● fém- és lemezmegmunkálás, jármű- és karosszériaszerelés és/vagy -gyártás mechanikus, 

elektromos, pneumatikus és hidraulikus szerszámai és gépei, valamint fém- és 

lemezmegmunkálás, járműdiagnosztika mérő- és ellenőrzőeszközei, berendezései;  

● számítógépes munkaállomás és elektronikus adatkezelő, adattároló rendszerek, szoftverek és 

használatukhoz szükséges jogosultságok és licencek;  

● munka- tűz, környezet- és egészségvédelmi eszközök és berendezések;  

● vegyianyag-tároló és hulladékkezelő eszközök, berendezések;  

 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:  

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 20%, Szakmai vizsga: 80%  

 

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok  

● Műszaki táblázatok és adatbázisok – akár digitális eszközön való használata is engedélyezett;  

● A vizsgahelyszínen kívüli (pl. gyakorlati képzőhelyen használt gyári, gyártói vagy szerviz-) 

dokumentációk, mint munkalapok, mérőlapok, ellenőrzőlapok, stb. használata – tulajdonosi 

használati engedély megléte mellett – engedélyezett;  

● Számítógépes munkaállomás, szakmai adatbázisok és szoftverek, alkalmazások jogosultság 

melletti használata a gyártói szerelési és javítási technológiai utasítások és előírásokra vonatkozó 

információ-szerzéshez engedélyezett;  

● Az eszköz-, anyag- és adathasználathoz esetenként szükséges (gyakorlati képzőhely által 

megkövetelt) jogosultságok meglétének igazolásai a vizsga megkezdésekor a vizsgabizottság  

számára bemutatandóak – az eszköz-, anyag- és adathasználat ezek megléte mellett engedélyezett.  



 

9. A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek  
9.1 A gyakorlati képzőhelyen történő szakmai vizsga projektdokumentációjával szemben 

támasztott követelmények:  

9.1.1 A projektdokumentáció formája: digitális formában, adott formátumban (.pdf; .ppt; .txt; ill 

egyéb MS Office formátumok) tárolt és leadott elektronikus dokumentum vagy papír alapon 

elkészített, egységessé fűzött beadvány.  

9.1.2 A projekt dokumentációjának tartalmi követelményei:  

 

A projekt-dokumentációnak minimálisan tartalmaznia kell:  

● a vizsgamegbízás leírását (kiindulási helyzet és az elvárt állapot, vagy megbízás célja);  

● munka- vagy művelettervet - időráfordítás-tervezéssel;  

● anyag- és eszközlistát - költségtervezéssel;  

● az elvégzett műveletek technológiáinak dokumentációja (akár fotó/videó-illusztráció 

formájában a munka köztes fázisairól)  

● mérés és ellenőrzés, minőségbiztosítás dokumentációja;  

● értékelés és átadás dokumentációja;  

● adatkezelési jogosultságokat biztosító igazolások és forrásmegjelölés  

● egyéb mellékletek  

 

A dokumentáció előállításához a vizsgaközpont által elérhetővé tett sablon-dokumentum tartalmi 

struktúrája elvárt, formai használata pedig javasolt.  

9.2 Központi (országosan egységes) szakmai vizsga  
9.2.1 A központi szakmai vizsga tartalma:  

● Projektfeladat, előírt szakmai tevékenység tervezését, kivitelezését, és ellenőrzését 

valóságközeli, gyakorlati munkamegbízásként megfogalmazva;  

● Értékelési szempontrendszer és értékelőlap – értékelési metodikával és számítási 

algoritmussal (az értékeléshez javasolt a német vizsgarendszer és vizsgafeladat-előállítás 

metodikájának alapul vétele – lásd 9.2.2)  

● Anyag- és eszközjegyzék;  

9.2.2 A központi szakmai vizsga-feladat előállítója: Az országosan, egy időben, helyét tekintve, az 

akkreditált vizsgaközpontokban rendezett, tartalmát tekintve országosan egységes szakmai vizsgák 

feladatait és a hozzájuk tartozó javító/értékelő rendszert megbízott szolgáltatóként előállító intézet 

vagy szervezet állítja elő, és biztosítja a szakmai, grammatikai, stilisztikai minőségét. A 

vizsgafeladat előállítója a Vizsgaközpontok számára a vizsgaidőpontot megelőzően előzetes írásos 

tájékoztatást az a vizsgához szükséges anyag- és eszközjegyzék tartalmáról - azok a 

vizsgaidőpontra történő rendelkezésre állításához. A vizsgafeladat előállítója gondoskodik a 

vizsgafeladat vizsgaidőpontig történő titkos kezeléséről és a papír alapú vizsgadokumentáció 

Vizsgaközpontokba történő eljuttatásáról és rendelkezésre állásáról. A dokumentáció a vizsgázók 

számára az országos vizsga kezdésének időpontjában adható át (a vizsgát megnyitó tájékoztató 

keretében) – mely a vizsgaelnökök feladata és felelőssége.  

9.2.3 A központi szakmai vizsga-feladat nyilvánosságra hozatala:  

● A központi szakmai vizsga-feladat „Projektfeladat” leírása és „Értékelési szempontrendszer és 

értékelőlap”-ja a központi vizsga pontos kezdési időpontjáig titkos, nyilvánosságra hozatala a 

szakmát gondozó Minisztérium feladata;  

● A központi szakmai vizsga-feladat „Anyag- és eszközjegyzék”-ét a vizsgafeladat előállítója a 

vizsga időpontját megelőzően a vizsgaközpontok rendelkezésére kell, hogy állítsa - a tárgyi 

feltételek biztosíthatósága érdekében;  



9.2.4 A központi szakmai vizsga-feladat operatív előkészítése (helyszín és tárgyi eszközök 

tekintetében) - a vizsgafeladattal együtt elkészült és rendelkezésre állított „Anyag- és 

eszközjegyzék” alapján - az akkreditált vizsgaközpontok feladata.  

9.2.5 A központi szakmai vizsga-feladat végrehajtása: lásd a szakképzés rendszerének 

átalakításához kapcsolódóan a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020.Korm.rendelet.  

9.3 Egyedileg választott szakmai szakmai vizsga-feladattal szemben választott tartalmi és 

formai követelmények  

 

Az egyedileg választott szakmai vizsga-feladat lehetővé tehető, amennyiben:  

● A vizsgakérelemben a szakmai vizsga-feladatra vonatkozó feladatleírás a formai 

követelményeknek megfelelően, teljes körűen kitöltött (kiindulási állapot és célkitűzés, a 

munkafázisok leírása és az eredmény ellenőrzése – mindezek nagyságrendi időigényével – egy 

adott dokumentumformátum szerint)  

● a vizsgakérelemben megfogalmazott feladatleírás tartalma alapján a szakképesítés (6.3-as 

pontban felsorolt) szakmai és nem szakmai kompetenciáinak megfigyelését, mérhetőségét és 

értékelhetőségét lehetővé teszi;  

● a vizsgamegbízás helyszíne a tanuló - a vizsgaidőponttól számított legalább 4 hónapot 

meghaladó jogviszonnyal igazolt - szakmai gyakorlati helyszínével megegyezik;  

● a kijelölt vizsgabizottság számára a vizsgamunka szakmai értékelésének feltételei (mint pl. 

önálló feladatvégrehajtás biztosítása, szakmai támogatás, adat-betekintés lehetővé tétele) 

biztosítottak,  

● a vizsgafeladat helyszíneként szolgáló gyakorlati képzőhely vizsgafeladatért kijelölt képviselője 

a vizsgázó szakmájában szakmai gyakorlati képzésre jogosító szakképesítéssel rendelkezik.  

 

Az egyedi vizsgafeladat alkalmasságáról, helyéről és időpontjáról a kérelmet elbíráló (a 

szakmafelelős Minisztérium vagy Kamara képviseletében eljáró) megbízott szakmai szervezet a 

fenti kritériumok értékelése alapján hoz írásbeli határozatot, mely tartalmazza:  

● a szakma, a vizsgázó, a vizsgahelyszín azonosítóit;  

● a gyakorlati képzőhely hivatalos hozzájárulását (cégszerű nyilatkozatként);  

● a tervezett időráfordítást (maximum 15 óra);  

● a tervezett végrehajtási időszakot (3 nap időkeretben);  

● a feladatvégrehajtásért kijelölt felelős gyakorlati képzőhely-képviselő adatait;  

● a jóváhagyáshoz szükséges módosításokat, eseti feltételeket, vagy  

● az elutasítás indoklását.  

 

9.3.2 Az egyedileg választott szakmai vizsgafeladat dokumentációjára vonatkozó elvárások 

megegyeznek a „9.1.1 A gyakorlati képzőhelyen történő szakmai szakmai vizsga 

projektdokumentációja”-val szemben támasztott követelményekkel.  

9.4 A vizsgamunka vagy vizsgaremek értékelésének módszertana és előírásai  

1. A vizsgaremek minden definiált szempont alapján külön, dokumentáltan értékelendő.  

2. Az értékelési szempontok a vizsgát követően, egymás után, és egymástól függetlenül 

értékelendők.  

3. Egy tulajdonsága a vizsgaremeknek csak egy szempont értékelése során vehető figyelembe.  

4. Az értékelési szempontok vizsgálatának előírt módszere zárójelben van feltüntetve.  

5. A vizsgabizottság eltérő vélemény esetén köteles konszenzussal értékelési eredményt 

megállapítani.  

6. A megjelölt értékelési szempontokon kívül további szempontok a szakmai vizsga értékeléséhez 

nem kapcsolhatók, azokkal a vizsgaremek szakmai értékelését módosítani nem lehet.  

7. Rontott munkadarab esetén a vizsgázó dönthet, hogy  



a. a rendelkezésére álló hátralévő időben darabját a hibás rész megtartásával fejezi be, vagy  

b. új alapanyagot kérve készít új darabrészt (amennyiben az anyag biztosított) a még 

rendelkezésére álló időben.  

8. A munkadarab dokumentált értékelésében (mérési jegyzőkönyv) a vizsgázó által feltárt és jelölt 

hiba/nem megfelelőség - amennyiben helyes -, az értékelés során, mint minősítés helyes 

eredménynek minősül.  

9. Mérés, ellenőrzés során a vizsgabizottságnak törekednie kell rá, hogy az ellenőrző méréseket a 

vizsgázó által is használt mérő-, ellenőrzőeszközzel végezze.  
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KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZATRENDSZER-SZERELŐ 

szakma 
 

 

A szakma alapadatai: 

• Az ágazat megnevezése:  07. Épületgépészet 

• A szakma megnevezése:  Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő 

• A szakma azonosító száma:  4 0732 07 03 

 

• A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

• A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

 

• Ágazati alapoktatás megnevezése: Épületgépészeti ágazati alapoktatás  

• Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Égéstermék elvezető szerelő 

• Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra; Technikumi oktatásban: -, Érettségire épülő 

oktatásban: 160 óra  

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

• Iskolai előképzettség:   Alapfokú iskolai végzettség 

• Alkalmassági követelmények: 

o Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  szükséges 

o Pályaalkalmassági vizsgálat:     nem szükséges 



Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő Jelmagyarázat: E: elmélet; GY: gyakorlat 

Évfolyam 
1/9. 

Ágazati alapoktatás 

2/10. 

Szakirányú 

oktatás 

3/11. 

Szakirányú oktatás 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 612 972 837 2421 

Összes óraszám/hét 4,5+5+0,5+7=16,5+0,5 4+4+19=23+4 7+4+16=23+4  

Tanulási 

terület 
Tantárgy/témakörök 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszá

m 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
is

m
er

et
ek

 Munkavállalói ismeretek 
18 

0% 

E: 0,5 
0 0 0 0 18 

GY: 0 

Álláskeresés 5      5 

Munkajogi alapismeretek 5      5 

Munkaviszony létesítése 5      5 

Munkanélküliség 3      3 

 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v

  

 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 
62 

0% 
E: 2 62 

Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések 
    11  11 

Önéletrajz és motivációs levél     20  20 

„Small talk” – általános 

társalgás 
    11  11 

Állásinterjú     20  20 

É
p

ü
le

tg
ép

é
sz

e
ti

 a
la

p
o

zá
s 

Elektronikai alapozás 
72+18 

80% 

E: 0,5 
0 0 0 0 72+18 

GY: 1,5+0,5 

Az atom szerkezete és a 

villamos kölcsönhatás  
5      5 

Az atom elektronjának 

energiája  
5      5 

Villamos tér, villamos töltés, 

feszültség, áramerősség, 

ellenállás   

7      7 

Villamos áram előállítása és 

továbbítása  
7      7 

Elektromos áram hőhatása, 

vegyi hatása, mágneses 

hatása, fényhatása, élettani 

hatása  

8      8 

Érintésvédelem és az 

érintésvédelem módja  
8      8 

Egyen- és váltakozó áram, az 

áramkör felépítése  
8      8 



Ohm törvényén alapuló 

ellenállások az 

irányítástechnikában  

 

8      8 

Villamos munka, teljesítmény, 

hatásfok 
8      8 

Kapcsolási sémák, villamos 

gépek  
8      8 

Épületgépészeti alapozás I. 
116 (126) 

20% 

E:2,5 
0 0 0 0 126 

KGY:1 

Épületgépészeti alapfogalmak  58      58 

Épületgépészeti 

rendszerelemek  
58      58 

Műszaki rajzismeret 
72 

30% 

E:1 
0 0 0 0 72 

GY:1 

Műszaki rajzok I.  18      18 

Műszaki rajzjelek 22      22 

Műszaki rajzok II.  22      22 

Társszakmák rajzanyaga  10      10 

Épületgépészeti mérések I. 
82 (90) 

100% 
GY: 2,5 0 0 0 0 90 

Mérőeszközök  16      16 

Hossz- és távolságmérés  16      16 

Hőmérsékletmérés  18      18 

Nyomásmérés 18      18 

Mérési eredmények 14      14 

Épületgépészeti 

csővezetékek. 

216 

100% 
KGY:6 0 0 0 0 216 

Csőszerelés előkészítése  30      30 

Csőszerelési feladatok  86      86 

Vezetékhálózat kialakítása  70      70 

Csőhálózat üzembe helyezése  30      30 

Tanulási terület 

összóraszáma 

558 

(576)+18 

E: 4 

0 0 0 0 576+18 GY: 5,5 

KGY:7 



 Ágazati alapvizsga    

Évfolyam 9. 10. 11. 

A képzés 

összes 

óraszáma 

F
ű

té
st

ec
h

n
ik

a
 

Fűtési rendszerek I. 0 0 
324+36 

80% 

E: 2+1 
0 0 324+36 

GY:7 

Fűtési módok    62    62 

Hőtermelő berendezések    66  4  66 

Hőleadók – szekunder oldal    66  6  66 

Hőhordozó közegek    66    66 

Megújulóenergia-

felhasználások  
  64  12  64 

Fűtési rendszerek II. 0 0 0  
165(155)+31 

80% 

E: 1+1 
155+31 

GY: 4 

Fűtéstechnikai szerelvények      40  40 

Keringtető szivattyúk      45  45 

Fűtési rendszerek csőhálózata      40  40 

Hőközpontok, kazánházak      40  40 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 0 324+36 

E:2+1 
155+31 

E: 1+1 
479+67 

GY: 7 GY: 4 

É
p

ü
le

tg
ép

é
sz

e
ti

 m
u

n
k

á
k

 

Hegesztési alapismeretek 0 0 
144+36 

100% 

E: 0+1 
0 0 144+36 

GY: 4 

Hegesztési alapok    14    14 

Anyagok megmunkálása 

hegesztéssel  
  14    14 

Bevontelektródás kézi 

ívhegesztés  
  20    20 

Fogyóelektródás védőgázas 

ívhegesztés  
  20    20 

Lánghegesztés    20    20 

Vágás   20    20 

Volframelektródás ívhegesztés    20    20 

Egyéb hegesztési eljárások    16    16 

Épületgépészeti alapozás II. 0 0 
72+36 

80% 

E: 0,5+1 
0 0 72+36 

GY:1,5 

Anyagismeret, anyagvizsgálat   26    26 

Fémek alakítása    26    26 



Műanyagok, polimerek 

alakítása  
  20    20 

Épületgépészeti mérések II. 0 0 0 0 
122(124)+31 

80% 

E: 1+1 
124+31 

GY: 3 

Alapmérések      14  14 

Hidrotechnikai mérések      20  20 

Hőtechnikai mérések      16  16 

Hűtéstechnikai mérések      20  20 

Légtechnikai mérések      16  16 

Akusztikai mérések      16  16 

Hidraulikai beszabályozás      20  20 

Épületgépészeti terv-

dokumentáció és munka-

irányítás  

0 0 0 0 
124+15,5 

80% 

E: 1+0,5 
124+15,5 

GY: 3 

Építészeti tervek      22  22 

Épületgépészeti tervek      26  26 

Épületgépészeti 

tervdokumentációk  
    26  26 

Hatósági eljárások és 

szolgáltatói közre-működések  
    20  20 

Átadás/átvételi eljárások      30  30 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 0 216+72 

E: 0,5+2 
248+46,5 

E: 2+1,5 464+72+46,

5 GY:5,5 GY: 6 

G
á

ze
ll

á
tá

s 

Gázhálózatok I.  0 0 
288+36 

80% 

E: 1,5+1 
0 0 288+36 

GY:6,5 

Földgáz jellemzői    50    50 

Gázszolgáltatást szabályozó 

jogszabályok  
  62    62 

Gázhálózatok kialakítása 

telekhatáron belül  
  88    88 

Gázfogyasztó berendezések és 

gázfel-használó technológiai 

rendszerek  

  88  5  88 

Gázhálózatok II. 0 0 0 0 
124+31 

80% 

E: 1+1 
124+31 

GY:3 

Gázszerelési 

tervdokumentáció értelmezé-

se  

    20  20 



KPe-csővezeték térszint alatti 

elhelyezése  
    26  26 

Acélanyagú fogyasztói vezeték 

kiépítése  
    26  26 

Rézanyagú fogyasztói vezeték 

kiépítése  
    26  26 

Légbevezető elemek      10  10 

Gázkészülékek fő részegységei      16  16 

Égéstermék elvezetés 0 0 0 0 
112(124)+15,5 

80% 

E: 1+0,5 

GY:3 
124+15,5 

A kémény, az égéstermék-

elvezető rend-szer fogalma  
    18  18 

Alkalmazható anyagok      18  18 

Alkalmazási technológiák      18  18 

Égéstermék elvezetéssel 

rendelkező hő-termelő 

berendezések  

    18  18 

Létesítési eljárások menete      10  10 

Égéstermék-elvezető rendszer 

általános méretezése  
    10  10 

Karbantartás      10  10 

Munka- és tűzvédelem      10  10 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 0 288+36 

E: 1,5+1 
248+46,5 

E:2+1,5 536+36+46,

5 GY:6,5 GY:6 

EGYBEFÜGGŐ SZAKMAI 

GYAKORLAT óraszáma: 
 140   

 

Megjegyzések: 

1. A táblázatban foglalt óraszámok megfelelnek a Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő szakmára készült Programtantervben1 előírt 

óraszámoknak. 

2. A Heti óraterv minta-Szakképzőiskola2 tartalmazza évfolyamonként az ágazati alapoktatásban és a szakirányú oktatásban a tervezett heti szakmai 

óraszámokat, az ennek alapján számított szabadsáv óraszámai a táblázatban az alapóraszámok mellett dőlt betűvel szerepelnek. 

                                                           
1 https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#epuletgepeszet 
2 Útmutató a szakmai program készítéséhez (https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt) 



 



Ágazati alapoktatás: 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása: 

Az épületgépészeti alapoktatás olyan általános tudás és képesség megszerzését biztosítja, ami 

egyaránt szükséges és hasznos minden ágazati szakmában betöltött munkakörben. Épületgépészeti 

műszaki rajzokat és rajzjeleket olvasnak; kiválasztják a csővezeték anyagait, segédanyagait, 

szerelvényeit; csőmegmunkáló eszközöket, gépeket, szerszámokat. Szerelési sorrend tervet 

készítenek, ami alapján csőalakítással, különböző csőkötési technológiával réz, acél, műanyag 

csőhálózatot építenek ki. Az elkészített csőkötések és rögzítések megfelelőségét 

szemrevételezéssel és mérőműszer segítségével ellenőrzik. A méréseket az előírásoknak 

megfelelően dokumentálják.  

Az alapvető szakmai készségeken túl, kiemelt szerep jut a társas és kommunikációs készségek 

fejlesztésének. Képessé válnak egymással együttműködve, csapatban, projekt alapon dolgozni. 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményei: 

 

 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1. 

A napi 

tevékenységet, a 

munkabiztonsági-, 

tűzvédelmi-, és 

környezetvédelmi 

előírások alapján 

végzi.  

Ismeri a 

munkavégzéssel 

kapcsolatos 

munkabiztonsági-, 

tűzvédelmi-, 

környezetvédelmi 

szabályokat, 

előírásokat, valamint 

a védő 

berendezéseket és a 

védőfelszereléseket.  

Elkötelezett a 

biztonságos 

munkavégzés 

mellett.  

Felelősséget vállal 

önmaga és társai 

biztonságáért, a 

védőberendezése-

ket és 

védőfelszerelése-

ket 

rendeltetésszerűen 

használja.  

2. 

Villamos 

kapcsolási rajz 

alapján egyszerű 

áramköröket állít 

össze és elvégzi az 

áramerősség-, 

feszültség 

alapméréseket.  

Ismeri a 

villamosáramköri 

elemek jelképi 

ábrázolását. Ismeri a 

feszültség, 

áramerősség és 

ellenállás mérésének 

módjait, műszereit. 

Egyszerű 

elektrotechnikai 

alaptörvényekkel 

tisztában van.  

Törekszik a mérés 

pontos, precíz 

elvégzésére. 

Fontosnak tartja a 

biztonsági 

előírások 

betartását.  

Felelősséget vállal 

a biztonságtechni-

kai előírások 

betartásáért. 

Betartja az 

alapvető 

érintésvédelmi 

szabályokat, 

előírásokat.  

 



3. 

Műszaki rajz 

alapján kiválasztja 

az egyszerű fém 

munkadarab 

megmunkálásához 

szükséges 

eszközöket, 

szerszámokat, 

kisgépeket.  

Alkalmazói szinten 

ismeri a műszaki  

rajzjeleket, 

megmunkáló 

szerszámokat, 

kisgépeket, 

eszközöket és 

anyagokat.  

 

Szem előtt tartja a 

megmunkálás  

gazdaságosságát  

 

Önállóan 

kiválasztja a  

szerszámait, 

eszközeit a 

munkafolyamat 

elvégzéséhez.  

 

4. 

Épületgépészeti 

kivitelezési 

dokumentáció és 

szöveges leírás 

alapján vázlatos 

ütemtervet készít a 

munkafázisokról. 

Kiválasztja a cső-

hálózat építéséhez a 

megfelelő anya-

gokat, segéd-

anyagokat, szerel-

vényeket a gazda-

ságosság figyelem-

bevételével.  

Ismeri az 

épületgépészeti 

tervjeleket, a 

csőanyagok és 

segédanyagok 

jellemzőit. 

Azonosítja a 

kiviteli rajz alapján 

a csőszerel-

vényeket, bizton-

sági szerelvényket.  

Törekszik a 

dokumentációnak 

megfelelő 

alapanyagok és 

segédanyagok 

kiválasztására.  

Önállóan felállítja 

munkafolyamata-

inak sorrendjét  

5. 

A munkavégzéshez 

szükséges anyagok 

méretét 

mérőeszközökkel 

ellenőrzi.  

Ismeri az adott 

munkadarab 

geometriájának 

megfelelő és az 

adott méret 

meghatározásához 

szükséges 

mérőeszközöket. 

Komplexitásában 

ismeri az SI 

mértékegységrend-

szer alapegységeit, 

prefixumait 

(előtagjait).  

Törekszik a 

méretpontosságra, 

precizitásra, 

mérőeszközök 

rendeltetésszerű 

használatára.  

Felelősséget vállal 

az általa kialakított 

munkadarab 

méretpontosságá-

ra.  

6. 

Előkészíti a 

munkaterületet a 

rendezett és 

biztonságos 

munkavégzéshez.  

Összefüggéseiben 

átlátja és ismeri az 

adott 

munkafolyamatok-

hoz szükséges 

munkaterületet.  

Igényes a 

munkájára, 

törekszik a 

rendezett 

munkaterület 

fenntartására.  

Önállóan biztosítja 

a rendezett 

munkaterületet a 

folyamatos 

munkavégzés 

során.  

7. 

Elkészíti a 

szerelvényekhez és 

a csőhálózathoz 

kapcsolódó 

tartószerkezeteket, 

rögzíti a 

csőhálózatot.  

Ismeri az oldható 

és oldhatatlan 

kötéstechnológiákat 

és rögzítési 

módokat.  

Törekszik a 

megfelelő, 

megbízható és a 

lehető 

legegyszerűbb 

rögzítési mód 

alkalmazására.  

Önállóan 

kiválasztja a 

kötéshez, 

rögzítéshez 

szükséges 

segédanyagokat, 

anyagokat.  

8. 

Műszaki rajz 

alapján csőalakítási 

Ismeri a 

csőalakítási 

eljárásokat, a  

Szem előtt tartja a 

pontos mérést a 

hajlítás során.  

Önállóan 

kiválasztja az 



eljárással hajlítási 

ívet készít. 

semleges szál 

fogalmát, a hajlítási 

ív készítésének 

összefüggéseit. 

Ismeri az alapvető 

számításokat a 

csőszereléshez.  

alkalmazandó 

technológiát. 

9. 

Műszaki rajz 

alapján 

csőkötéseket készít; 

átmeneti idomok és 

szűkítők 

beépítésével 

összeköti a 

különböző anyagú 

és átmérőjű 

csöveket.  

Ismeri a csőkötési 

eljárásokat, a 

kivitelezésre 

vonatkozó 

előírásokat. Ismeri 

az átmeneti idomok 

és szűkítők 

beépítésének 

feltételeit, 

módszereit.  

Érdeklődik a 

korszerű csőkötési 

technológiák iránt.  

10. 

Szemrevételezéssel 

ellenőrzi a 

csőkötéseket és 

hajlításokat. 

Tömörségi 

vizsgálatot végez és 

a mérési 

eredményeit 

dokumentálja.  

Ismeri a kötések 

kivitelezése során 

előforduló alapvető 

hibalehetőségeket. 

Ismeri és használja 

a tömörségi próba 

során alkalmazandó 

eszközöket.  

Fontosnak tartja a 

minőségi 

munkavégzést.  

Irányítással elvégzi 

az elkészült 

vezeték 

nyomáspróbáját  

11. 

Az elkészített 

csővezeték szakaszt 

szigeteli. Szükség 

esetén alkalmazza a 

korrózióvédelmi 

eljárásokat.  

Alapszinten ismeri 

a csőszigetelő 

anyagokat és 

korrózióvédelmi 

eljárásokat, illetve 

azok 

környezetkárosító 

hatásait.  

Fontosnak tartja a 

környezettudatos 

munkavégzést.  

Késztetést érez a 

környezet 

megóvására.  

12. 

Munkaterületét 

összerendezi, tiszta 

állapotban átadja. A 

keletkezett 

hulladékot, 

törmeléket az arra 

vonatkozó 

szabályozások 

alapján kezeli.  

Ismeri a munka 

befejezésének 

protokollját.  

Fontosnak tartja a 

munkaterület 

kulturált átadását.  

Önállóan elvégzi a 

munka befejezését 

követő 

folyamatokat. 

Irányítással kezeli 

a keletkezett 

hulladékot.  

 

 



A tanulási eredmény alapú képzés (TEA) fokozatos bevezetése érdekében a hagyományos 

tantárgyi rendszer mellett új oktatásszervezési megoldások javasoltak. A korszerű pedagógiai 

módszertani eljárások közül kiemelt szerepet kap a projektmódszer, amely a tanulási terület 

alapú oktatás előnyeire építve komplex módon ismerteti meg a tanulókkal a tanulási terület 

tantárgyai, illetve a tantárgyak témakörei közötti összefüggéseket, egységes rendszerbe 

helyezve az elméleti és a gyakorlati ismereteket. 

Az ágazati alapoktatás évében a Munkavállalói ismeretek illetve az Épületgépészeti 

alapozás tanulási területen javasolt évfolyamonként 1-2 projekt megvalósítása, 

maximum 6 fős tanulói csoportokban. 

A projektek tervezési szempontjai: 

• a projektfeladat a PTT-ben a tanulási terület adott évfolyamra előírt tantárgyainak 

témaköreire, ismeretanyagára, az elvárt tudásszintre épüljön; 

• definiálni kell, hogy a KKK-ban előírt szakmai követelmények mely elemeinek 

teljesülését segíti; 

• törekedni kell a Tudás – Képesség – Attitűd - Autonómia, felelősség kontextusában 

meghatározott kompetenciák komplex fejlesztésére; 

• az elméleti és a gyakorlati feladattípusok igazodjanak az ágazati alapvizsga 

követelményrendszeréhez; 

• a részfeladatok kidolgozása során biztosítani kell a differenciálás, szükség szerint a 

felzárkóztatás lehetőségét; 

• meg kell határozni, hogy a projektmunka intézményen belül vagy a külső 

tanműhelyekkel való együttműködés keretében valósul meg; 

• adott ágazaton belül egy vagy több szakmára készülő tanulói csoportok vesznek 

részt a megvalósításban; 

• tantárgyanként és témakörönként a szükséges óraszámok meghatározása; 

• a tanulói teljesítmények értékelésének szempontjai, módjai (érdemjegyek 

témakörönként, tantárgyanként, az érdemjegyek súlyozása, gyakorisága) 

• a projekt kidolgozásának dokumentálása (elektronikus, papír alapú, termékről 

készült fotó, stb.); 

• a projekttervek a szakmai elméleti és a szakmai gyakorlati oktatói munkaközösségek 

munkaterveinek mellékletét képezik; 

• a projektmunka megfelelő elemeit a projektet vezető oktatók a tanmeneteikben 

szerepeltetik; 

• az oktatók félévkor és év végén beszámolnak írásban a projektmunka 

eredményeiről, tapasztalatairól. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 

Írásbeli vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Épületgépészeti alapismeretek  

A vizsgatevékenység leírása  

Az írásbeli vizsga tartalmazhat feleletválasztós, feleletalkotós, számításos és rajzkészítési 

feladatokat.  

Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányulhat:  

● műszaki rajz olvasása és értelmezése  

● elektrotechnikai alapszámítások elvégzése  

● hőmérséklet- és nyomásváltozással összefüggő egyszerű számítások  

● hajlított csőhossz, rövidülés hajlítási ív meghatározása  

● betartandó munkavédelmi szabályok, előírások, védőeszközök ismerete  

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 20%  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. 

műszaki rajz  25 %  

elektrotechnikai alapszámítások  15 %  

egyszerű számítások  25 %  

hajlítással kapcsolatos számítások  25 %  

munkavédelem  10 %  

 
Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsga tevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

50 %-át elérte. 
 

Gyakorlati vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Csőhálózat készítés 

A vizsgatevékenység leírása:  
A vizsgafeladat egy tipikus épületgépészeti csőhálózat kialakítással kapcsolatban a megszerzett 

készségeket méri. A szerelést részben munkaasztalon, részben a földön, részben pedig egy 

előkészített falfelületre történő rögzítésekkel együtt kell elkészíteni.  

A feladat során a megadott séma (méretezett rajz és szöveges leírás) és csőtípus (acél, műanyag, 

réz vagy ezek kombinációja) alapján kell a vizsgázónak egy csőhálózatot elkészíteni a következő 

gyakorlati műveletek elvégzésével:  

● szabadkézi vázlat készítése a méretezett rajz kiegészítésére  

● hajlítás (legalább 3 megadott szögben történő hajlítással)  

● csődarabolás, vágás (a séma alapján megadott méretben)  

● cső és tartószerkezet rögzítés  

● préskötés készítés és/vagy lágyforrasztás és/vagy keményforrasztás és/vagy műanyaghegesztés 

és/ vagy menetes kötés  

● tömörségi próba elvégzése és/vagy egyéb mérési feladatok (hőmérséklet, csőtávolság mérés)  

● szóban ismerteti az elvégzett munkát, és válaszol a feltett kérdésekre  



● A feladatleírás tartalmazza az adott munkafolyamathoz szükséges speciális védőfelszerelések 

(pl. hőálló kesztyű, hegesztéshez használt védőszemüveg) felsorolását.  

● A munka befejezését szóban jelzi, a munkaterületet átadja.  

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 80 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

● a gyakorlati feladat előkészítési fázisainak betartása, a munkaterület és munkafolyamatok 

előkészítése 10%  

● a csőszerelési technológiák helyes alkalmazása 50%  

▪ a megfelelő szerszámok kiválasztása  

▪ a szerszámok szakszerű használata  

▪ a megfelelő anyagok és segédanyagok alkalmazása  

▪ a technológiai fázisok sorrendjének betartása  

▪ pontosság, precizitás  

▪ takarékos anyaghasználat  

● a tömörségi próba helyes elvégzése 10%  

● a csőhálózat kialakításának esztétikai szempontjai 5%  

● az elvégzett munka szóbeli bemutatása, a feltett kérdések helyes megválaszolása 10%  

● a gyakorlati feladat ideje alatt betartotta – e az alapvető munkavédelmi előírásokat, illetve 

viselte – e a munkafolyamatnak megfelelő védőfelszereléseket 10%  

● a munka befejezését követően a munkaterületet mennyire tisztán és rendezetten hagyta; a 

szerszámokat, eszközöket; a fel nem használt anyagokat, hulladékot megfelelően elhelyezte-e 5%  

 

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

50 %-át elérte. 

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.  

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: -  
 

Központi interaktív vizsga  
A vizsgatevénység megnevezése: Fűtéstechnikai és gázhálózat ismeretek  

A vizsgatevékenység leírása:  

Az interaktív vizsga 20 kérdésből áll, amely tartalmazhat felet választós, feleletalkotós és 

számításos feladatot.  

Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányulhat: 

Témakör  Kérdések száma  

Szakági műszaki rajz olvasása és értelmezésére  2  

Gázellátás elméleti alapjai a földgáz 

jellemzőitől a gázszolgáltatást szabályozó 

rendeletekig, érintve a fogyasztó 

berendezéseket, azok osztályozását, felépítését.  

2  

Pe, Acél, Réz csővezetékekre vonatkozó 

szabályozások, alkalmazandó szerelvények  

2  

Égéstermék elvezető rendszerek kialakításának 

szabályozásai, előírásai  

2  



Gázkészülékek főbb részegységei, azok 

funkciói, karbantartásra vonatkozó előírások  

2  

Hegesztéssel kapcsolatos fogalmak, 

számítások, szükséges jegyzőkönyvek tartalmi 

követelményei  

2  

Fűtéstechnikában alkalmazott kifejezések, 

szerelvényekkel kapcsolatos elméleti 

információk ismereteire  

2  

Megújuló energiahasznosító berendezések 

során használt kifejezések  

2  

Betartandó munkavédelmi szabályok, 

előírások, védőeszközök ismeretekre  

2  

Készülék/termék/szerelvény technológiai 

utasításokban, leírásokban szereplő szakmai 

jellemzőkkel kapcsolatos ismeretek  

2  

Összesen  20  

 

A vizsgához segédanyag nem használható. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 15 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

 a műszaki rajzjeleket helyesen értelmezi  

 a számításokat helyesen és pontosan elvégzi  

 a számításokban a mértékegységeket helyesen használja  

 a nomogramokat jól használja, azokból a szükséges értékeket helyesen olvassa ki  

 ismeri a szerelvényeket, azok alkalmazási területét és korlátait  

 a szakkifejezéseket érti és helyesen alkalmazza  

 ismeri a munkavédelmi szabályokat és azokat helyesen értelmezi  

 ismeri a munkavédelmi eszközöket és azok alkalmazását  

 a technológiai utasításokat és műszaki leírásokat helyesen értelmezi  

 

A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte.  

 

Projektfeladat  
A vizsgatevénység megnevezése: Gyakorlati fűtés és gázhálózat szerelés  

A vizsgatevékenység leírása 

 
A) Portfólió:  

A tanuló haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból összeállított a mentoráló gyakorlati 

oktató, mester vagy szaktanár által hitelesített, képekkel, leírásokkal ellátott dokumentum, mely 

bemutatja az évközi és az egybefüggő szakmai gyakorlat alatt végzett önálló, részben vagy teljes 

mértékben irányított szakmunkát. A Portfóliót a gyakorlati szakmai vizsga keretén belül, a 

vizsgabizottság tagjai előtt, szóban kell bemutatni a vizsgázónak, mely során rövid összefoglalót 

tart a szakmai tapasztalatairól.  

A portfólió célja, hogy a szakember a későbbiekben akár egy állásinterjún, akár digitális formában 

át tudja adni, el tudja küldeni a jövőbeni munkáltatója számára, mintegy szakmai ajánlást, 

tapasztalatot, referenciát szolgáló dokumentumot Fontos, hogy a portfolió kivitelezése jól 



kidolgozott legyen, mivel azt később a vizsgázó önéletrajza mellé csatolhatja, így növelve 

előnyeit a munkaerő piacon.  

A portfólió terjedelme minimum 15 oldal. 

A portfolió kötelező tartalma:  

 Borító  

 Gyakorlati képzőhely rövid bemutatása  

 Minimum 5 különböző projekt bemutatása  



Projektenként:  

- helyszín, dátum (év, hónap, nap)  

- a projekt bemutatása (ez lehet akár egy esetfelvetés is melyre megoldást kell találni  

- kivitelezés leírása (egyéni, csoportos)  

- technológiai leírás: az elvégzett feladat leírása, csoportmunka esetén a saját rész bemutatása (itt 

fel kell tűntetni kivitelezéshez használt eszközöket és azok típusát is)  

ajánlás: a projekt kivitelezése közben esetlegesen felmerült problémák és azok megoldásának 

leírása  

- fényképes illusztráció (csak annyi szükséges, mellyel bemutatható a projekt, illetve az 

esetlegesen felmerült probléma és megoldása).  

 Összefoglaló: a tanulási folyamat alatt milyen szakmai fejlődést érzékelt a saját 

tevékenységében, saját motivációjában, saját jövőképe a szakmában  

 Tartalomjegyzék  

 Mellékletek:  

 

ajánlás: feltűntetésre kerülhet az elvégzett feladattal kapcsolatos bármilyen ábra esetleg műszaki 

rajz, leírás  

Formai követelmények:  

 keménykötésű, esetleg album jellegű, spirálozott  

 A4-es formátumú fehér papír  

 szöveges részeket szövegszerkesztővel kell elkészíteni, baloldalon 3 cm máshol 2,5 cm 

– es margóval, 12-es betűnagysággal, Times New Roman betűtípussal, 1,5 – es 

sortávolsággal kell elkészíteni  

 a képeket vízszintesen középen kell elhelyezni, melynek mérete maximum 10x15 cm  

 a képeket, ábrákat alul sorszámmal kell ellátni és címmel vagy rövid leírással, hogy mi 

látható a képen, ábrán  

 a tartalomjegyzék a portfólió végén helyezkedik el  

 az esetleges műszaki rajzokat és leírásokat mellékletben kell feltűntetni a portfólió 

hátulján a tartalomjegyzék után  

 

B) Projektmunka: A vizsgafeladat egy tipikus, működő fűtési hálózat kivitelezését foglalja össze a 

tervező által megrajzolt, kidolgozott és méretezett kapcsolási rajz alapján. A feladat során át kell 

gondolnia a vizsgázónak a különböző szakági, épületgépészeti ágak, gázellátás-, fűtéstechnika-, 

illetve egy mini hőközpont kialakításának egyes fázisait. A feladat alapján felhelyezésre kerülhet 

a megújuló energiát előállító, hasznosító berendezés és/vagy egy  
gázkazán beépítése, melyeknek mind égéstermékelvezetés-, mind fűtés-, mind gázoldali bekötését 

el kell készítenie a vizsgázónak. Kialakításra kerül egy mini „lakás” a hőleadó berendezési 

tárgyaival együtt.  

A vizsgázó a fűtéstechnikai tudását például egy radiátorbekötéssel (mely történhet ágvezetékről 

való leágazással, vagy osztó-gyűjtő berendezés közbeiktatásával) és/vagy felületfűtés/hűtés 

szereléssel tudja megmutatni. A gázhálózat kialakítás magában foglalhat egy gázmérő berendezés 

felszereléséhez szükséges mérőkötés kialakítást, akár a csatlakozó, akár a fogyasztói gázvezeték 



kiépítését különböző alapanyagok figyelembevételével. A kivitelezést részben munkaasztalon, 

részben a földön, részben pedig egy előkészített falfelületre történő rögzítésekkel együtt kell 

elkészíteni.  

A gyakorlati munka során a megadott műszaki rajz és hozzá tartozó vizsga leírás (méretezett rajz 

és szöveges leírás) (acél, műanyag, réz vagy ezek kombinációja) alapján kell a vizsgázóknak egy 

összetett és működő fűtési rendszert / csőhálózatot, különböző típusú csövek kombinációjával 

elkészíteni a következező gyakorlati műveletek elvégzésével: 

 
● szabadkézi munkatervvázlat készítése a méretezett rajz kiegészítésére, esetlegesen 

anyagkigyűjtés készítésével kiegészítve  

● hajlítás (legalább 3 megadott szögben történő hajlítással)  

● vágás, darabolás (a séma alapján megadott méretben)  

● csőrögzítés  

● préskötés készítés és/vagy lágyforrasztás és/vagy keményforrasztás és/vagy műanyaghegesztés 

és/vagy hegesztés és/vagy menetvágás  

● nyomáspróba elvégzése és/vagy egyéb mérési feladatok (hőmérséklet, csőtávolság mérés)  

● munka átadása, rendszer ismertetése/bemutatása, szükséges használati utasítások/ismeretek 

átadása  

A feladatleírás tartalmazza az adott munkafolyamathoz szükséges speciális védőfelszerelések (pl. 

hőálló kesztyű, hegesztéshez használt védőszemüveg) felsorolását. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 390 perc  

A) Portfólió bemutatására rendelkezésre álló idő: 30 perc  

B) Projektmunka végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 360 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 85%  

A) Portfólió aránya a projektfeladaton belül: 20 %  

B) Projektmunka aránya a projektfeladaton belül: 80 %  

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

 

A) Portfólió értékelésének szempontjai:  

Formai követelmények   15 %  

Tartalmi követelmények bemutatta e minden projekt 

fontosabb technológiához 

tartozó szakaszait  

60 %  

Szóbeli bemutatás a 

vizsgabizottság előtt  

1) vizsgabizottság előtt, 

hitelesen mutatta be az 

összeállított anyagát  

2) minden fontos információt 

kiemelt e  

3) használta e és megfelelően 

használta a szakkifejezéseket  

 

25 %  

 
B) A szakmai vizsga értékelésének szempontjai:  

A gyakorlati feladat 

előkészítési fázisainak 

betartása, a munkaterület és 

munkafolyamatok 

előkészítése  

 10% 

Fűtés és gázhálózat rendszer 

kiépítése a technológiai 

1) a megfelelő szerszámok 

kiválasztása  
50%  

 



előírásnak megfelelően, 

szerelvényezés, berendezési 

tárgyak, készülékek szakszerű 

elhelyezése, felszerelése  

 

2) a szerszámok szakszerű 

használata  

3) a megfelelő anyagok és 

segédanyagok alkalmazása  

4) a technológiai fázisok 

sorrendjének betartása  

5) alkalmazott technológia 

minősége  

6) méretpontosság  

7) takarékos anyaghasználat  

8) szerelvényezés, 

berendezési tárgyak, 

készülékek szakszerű 

elhelyezése, felszerelése  

A tömörségi próba helyes 

elvégzése  

 10 %  

A csőhálózat kialakításának 

esztétikai szempontjai  

 5 %  

Az elvégzett munka szóbeli 

bemutatása, a feltett kérdések 

helyes megválaszolása  

 10 %  

A gyakorlati feladat ideje alatt 

betartotta-e az alapvető 

munkavédelmi előírásokat, 

illetve viselte-e a 

munkafolyamatnak megfelelő 

védőfelszereléseket  

 10 % 

 A munka végzése során és a 

munka befejezését követően a 

munkaterületet mennyire 

tisztán és rendezetten hagyta; 

a szerszámokat, eszközöket; a 

fel nem használt anyagokat, 

hulladékot megfelelően 

elhelyezte-e  

 

 5 % 

 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 10 %, Szakmai vizsga: 90%  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló az A) Portfólióra és a B) Projektmunkára 

külön-külön a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.  

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok:-  

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: A portfólió elkészítése a szakmai vizsga megkezdésének feltétele, 

beadási határideje a szakmai vizsga előtti utolsó tanítási nap. 



HELYI KÉPZÉSI PROGRAM 

a 

 

04. ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA 

ágazathoz tartozó 

 

4 0713 46 75 

azonosító számú 

 

VILLANYSZERELŐ 

szakmához 

Épületvillamosság szakirány 

 

 

 

 

a 2020-tól nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 

A helyi tanterv 

 

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és 

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) 

Kormányrendelet alapján kiadott 

Képzési és Kimeneti Követelmények és Programtanterv 

 

alapján készült. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VILLANYSZERELŐ 

szakma 
 

 

A szakma alapadatai: 

 Az ágazat megnevezése:  Elektronika és elektrotechnika 

 A szakma megnevezése:  Villanyszerelő  

 A szakma azonosító száma:  4 0713 04 07  

 A szakma szakmairánya: Épületvillamosság 

 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

 Ágazati alapoktatás megnevezése: Műszaki ágazat alapoktatás  

 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Villamosipari előkészítő 

 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:  

o Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra, 

o Technikumi oktatásban: - 

o Érettségire épülő oktatásban: 160 óra 

 

 A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

 Iskolai előképzettség:   Alapfokú iskolai végzettség  

 Alkalmassági követelmények: 

o Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  szükséges 

o Pályaalkalmassági vizsgálat:     nem szükséges 

 

 

 

 



Jelmagyarázat: E: elmélet; GY: gyakorlat 

 

 

Évfolyam 
1/9 

Ágazati alapoktatás 

2/10 

Szakirányú oktatás 

3/11 

Szakirányú oktatás 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 576+36=612 720+252=972 728,5+46,5=775 2359* 

612Összes óraszám/hét 8+1+8=16+1 6,5+3+13,5+4=20+7 9+1,5+14,5=23,5+1,5 2350,5* 

Tanulási 

terület 
Tantárgy/témakörök 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 
Heti óraszám 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

 

M
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ló

i 
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m
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e
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k
 Munkavállalói ismeretek 

18 

0% 

E: 0,5 
0  0  18 

GY: 0 

Álláskeresés 5      5 

Munkajogi alapismeretek 5      5 

Munkaviszony létesítése 5      5 

Munkanélküliség 3      3 

M
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eg
en
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y

el
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 (
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s 
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k
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té
n

) 

 

Munkavállalói idegen nyelv 0  0  
62 

0 % 

E: 2,0 

GY: 0 
62 

Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések 
    11  11 

Önéletrajz és motivációs levél     20  20 

„Small talk” – általános 

társalgás 
    11  11 

Állásinterjú     20  20 

M
ű

sz
a

k
i 

a
la

p
o

zá
s 

Villamos alapismeretek 
288+36 

50% 

E: 4+1 
0 

 
0 

 
288+36 

GY: 4   

Villamos áramkör 90      90 

Villamos áramkör ábrázolása 18      18 

Villamos áramkör kialakítása 36      36 

Villamos biztonságtechnika 36      36 

Villamos áramkörök mérése, 

dokumentálása 
108      108 

Gépészeti alapismeretek 
270 

50% 

E: 3,5 
0 

 
0 

 
270 

GY: 4   

Munkabiztonság, tűz- és 

környezetvédelem 
18      18 



Műszaki rajz alapjai 72      72 

Anyag- és gyártásismeret 18      18 

Fémipari alapmegmunkálások 72      72 

Projektmunka 90      90 

Tanulási terület 

összóraszáma 
558+36      558+36 

 Ágazati alapvizsga 

V
il

la
m

o
ss

ág
i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

Elektrotechnika 0 
 72+18 

40% 

E: 1 36+15,5 

40% 

E: 0,5+0,5 
108+18+15,5 

 GY: 1+0,5 GY: 0,5 

Aktív és passzív hálózatok   36    36 

Villamos erőtér, kondenzátor   12    12 

Mágneses tér   12    12 

Váltakozó áramú hálózatok   12  12  24 

Többfázisú hálózatok     24  24 

Ipari elektronika 0 
 

0 
 36+15,5 

50% 

E: 0,5+0,5 
36+15,5 

  GY: 1 

Félvezető alkatrészek     12  12 

Impulzustechnika     6  6 

Egyenirányítók, tápegységek     6  6 

A digitális technika alapjai     12  12 

Villamos dokumentáció 0 
 36+36 

70% 

E: 0,25+0,75 36+15,5 

70% 

E: 0,5+0,5 
72+36+15,5 

 GY:0,75+0,25 GY: 1 

A műszaki ábrázolás alapjai   24    24 

Villamosipari szakrajz   12  36  48 

Tanulási terület összóraszáma   108+54  108+46,5  216+100,5 

B
iz

to
n

sá
g

te
ch

n
ik

a 

Villamos biztonságtechnika 0 
 36+36 

70% 

E: 0,25+0,75 36 

70% 

E: 0,5 
72+36 

 GY: 0,75+0,25 GY: 0,5 

Alapvédelem   6    6 

Hibavédelem   30    30 

Szerelői ellenőrzés    8   8 

Villámvédelem    8   8 

Túlfeszültség-védelem    8   8 

Tűzvédelem    6   6 

Magasban végzett munka    6   6 

Munkavédelem 0 
 36 

10% 

E: 0,5 
0 

 
36 

 GY: 0,5  

Munkavédelmi alapismeretek   8     

Egészséges és biztonságos 

munkakörülmények 
  10     

Munkakörnyezeti hatások   8     



Biztonságos munkaeszköz-

használat 
  10     

Tanulási terület összóraszáma   72+36  36  108+36 
É

p
ü

le
tv

il
la

m
o

ss
á

g
 

Épületvillamosság 1. 0 
 180+54 

70% 

E: 1,5+0,5 
0 

 
180+54 

 GY: 3,5+1  

Az épületvillamos-szerelői 

munka előkészítése 
  22    22 

Vezetékek   18    18 

Áramütés elleni védelem   15    15 

Épület-villanyszerelési 

technológiák 
  53    53 

Kapcsolókészülékek, 

túláramvédelem 
  36    36 

Épületvillamossági 

fogyasztók, világítás 
  36    36 

Épületvillamosság 2. 0 
 

0 
 514 

70% 

E: 5 
514 

  GY: 11,5 

A villamos munka felmérése, 

alapszerelés 
    210  210 

Épületvillamossági vezérlők, 

szabályozók 
    106  106 

Intelligens épületautomatika     90  90 

Villámvédelem     36  36 

Túlfeszültség-védelem     36  36 

A villamos munka átadása, 

ellenőrzése 
    36  36 

Tanulási terület összóraszáma 0  180+54  514  694+54 

V
il

la
m

o
s 

k
és

z
ü
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k

e
k

 é
s 

b
er

e
n

d
ez

és
e
k

 

Villamos készülékek és 

berendezések 1. 
0 

 180+54 

70% 

E: 1,5+0,5 
0 

 
180+54 

 GY: 3,5+1  

Villamos gépek, elosztók 

anyagai 
  12    12 

Transzformátorok   36    36 

Forgómágneses mező, 

szinkrongép 
  9    9 

Aszinkrongép   54    54 

Egyenáramú és különleges 

villamos gépek 
  15    15 

Elosztóberendezések   54    54 



Tanulási terület összóraszáma 0  180+54  0  180+54 
V

il
la

m
o

s 
h

á
ló

za
t 

Villamos hálózatok 1. 0 
 180+54 

70% 

E: 1,5+0,5 
0 

 
180+54 

 GY: 3,5+1  

Villamos energia előállítása   15    15 

Villamos hálózatok   25    25 

Kábelhálózatok   70    70 

Csatlakozóberendezés 

létesítése 
  70    70 

Tanulási terület összóraszáma 0 
 

180+54 
 

0 
 

180+54 
   

EGYBEFÜGGŐ SZAKMAI 

GYAKORLAT óraszáma: 
 140  140 

 

Megjegyzések: 

1. A táblázatban foglalt óraszámok megfelelnek a Villanyszerelő szakmára készült Programtantervben1 előírt óraszámoknak. 

2. A Heti óraterv minta-Szakképzőiskola2 tartalmazza évfolyamonként az ágazati alapoktatásban és a szakirányú oktatásban a tervezett heti szakmai 

óraszámokat, az ennek alapján számított szabadsáv óraszámai a táblázatban az alapóraszámok mellett dőlt betűvel szerepelnek. 

3. * jelentése: a 11. évfolyam óraszámainál alkalmazott kerekítésből adódó különbség 

 

 

                                                           
1 https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt# építőiparelektronika és elektrotechnika 
2 Útmutató a szakmai program készítéséhez (https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt) 



Szakmairány: Épületvillamosság 

 

Digitális és papír alapú dokumentáció alapján villamos és mechanikai kötéseket készít, épületek 

villamos hálózatának villamos alapszerelését végzi. Kialakítja az épületek villamos áramköreit. 

Lakóépület csatlakozó vezetékét és fogyasztásmérő helyet létesít. Villamos biztonságtechnikai 

eszközöket kiválaszt, telepít, üzembe helyez. Kábelösszekötést és kábelvégelzárást készít 

kisfeszültségű kábelen. Létesítmények villamos kábelhálózatát létesíti és berendezéseit telepíti, 

elkészíti a megvalósulási dokumentációt. Villamos gépet helyez üzembe. Dokumentáció 

alapján fotovoltaikus berendezést szerel. Épületvillamos áramkörökhöz tartozó villamos 

elosztót szerel. Ipari elosztó hálózatot, fővezeték és kábelhálózatot épít ki. Ipari és kommunális 

épületek intelligens villamos vezérlő és szabályozó berendezéseit, erősáramú hálózatát szereli, 

üzembe helyezi, kezelését betanítja. Világítási berendezéseket szerel, üzembe helyez. 

 

Az ágazati alapoktatás megszervezése: 

 

A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 74. § szerint a szakképző intézményben a 

szakirányú oktatást megelőzően ágazati alapoktatás folyik. 

Az ágazati alapoktatást a technikum 9. és 10. évfolyamán, és a szakképző iskola 9. évfolyamán 

kell megszervezni. 

Az ágazati alapoktatás magában foglalja az adott ágazat közös szakmai tartalmait a képzési 

és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint. 

Az ágazati oktatás ágazati alapvizsgával zárul.  

A tanuló a sikeres ágazati alapvizsgát követően a szakképző intézményben külön felvételi 

eljárás nélkül folytathatja tanulmányait akkor, ha a tanuló és törvényes képviselője az általa 

választott szakmáról az ágazati alapoktatás során az igazgató által meghatározott időszakban 

nyilatkozik. 

Az ágazati alapoktatás elméleti oktatása iskolánkban, gyakorlati oktatása pedig iskolai 

tanműhelyeinkben, vagy ha iskolai tanműhely nem áll rendelkezésre, a Fenntartóval kötött 

együttműködési megállapodás keretében duális képző partnerek nem termelő tanműhelyeiben 

történik. Az együttműködési megállapodás kiterjed az ágazati alapvizsga gyakorlati részének 

megszervezésére is. 

A gyakorlati képző szervezetek iskolánk képzési programja alapján végzik az ágazati 

alapoktatást. A külső gyakorlati szervezetek ez alapján kidolgozzák és megküldik az iskolának 

a tantárgyak gyakorlati tananyagtartalmának tanmeneteit. Havonta elektronikus úton 

megküldik a tanulók érdemjeggyel történő tantárgyi értékelését, illetve hiányzás jelentését, 

mely a félévi és év végi értékelés alapjául szolgál. 

Az ágazati alapoktatás gyakorlati tevékenysége alatt a diákok tanulási eredmény alapú tanulói 

munkanaplót vezetnek. 

A tanulási eredmény alapú képzési programunk szerint az ágazati alapoktatásban is törekedni 

kell a hagyományos tantárgyi rendszer mellett a tanulási terület alapú oktatásra. Ebben a képzés 

szervezése elsősorban projekt alapon történik.  

Az ágazati alapoktatásban kell megteremteni az oktatási projektek kialakításának, 

szervezésének feltételeit, a tanulók önálló, páros, és csoportmunkában való eredményes 

foglalkoztatását. Törekedni kell arra, hogy az egyszerű önálló munkavégzést igénylő projekttől 

a diákok eljussanak a több tanulási területet átfogó, csoportmunkát igénylő projektekig.  



Az oktatási projektek élményszerű megvalósításával érheti el célját az ágazati alapoktatás, a 

tanulók megismerik az adott ágazat közös szakmai tartalmait, és az ágazati alapvizsga után 

egyértelműen választanak az ágazat szakmái közül. 

 

A tanulási eredmény alapú képzés (TEA) fokozatos bevezetése érdekében a hagyományos 

tantárgyi rendszer mellett új oktatásszervezési megoldások javasoltak. A korszerű pedagógiai 

módszertani eljárások közül kiemelt szerepet kap a projektmódszer, amely a tanulási terület 

alapú oktatás előnyeire építve komplex módon ismerteti meg a tanulókkal a tanulási terület 

tantárgyai, illetve a tantárgyak témakörei közötti összefüggéseket, egységes rendszerbe 

helyezve az elméleti és a gyakorlati ismereteket. 

Az ágazati alapoktatás első évében a Munkavállalói ismeretek és a Műszaki alapozás 

tanulási területeken javasolt évfolyamonként 1-2 projekt megvalósítása, 9. évfolyamon 

maximum 6 fős tanulói csoportokban.  

A projektek tervezési szempontjai: 

• a projektfeladat a PTT-ben a tanulási terület adott évfolyamra előírt tantárgyainak 

témaköreire, ismeretanyagára, az elvárt tudásszintre épüljön; 

• definiálni kell, hogy a KKK-ban előírt szakmai követelmények mely elemeinek 

teljesülését segíti; 

• törekedni kell a Tudás – Képesség – Attitűd - Autonómia, felelősség kontextusában 

meghatározott kompetenciák komplex fejlesztésére; 

• az elméleti és a gyakorlati feladattípusok igazodjanak az ágazati alapvizsga 

követelményrendszeréhez; 

• a részfeladatok kidolgozása során biztosítani kell a differenciálás, szükség szerint a 

felzárkóztatás lehetőségét; 

• meg kell határozni, hogy a projektmunka intézményen belül vagy a külső 

tanműhelyekkel való együttműködés keretében valósul meg; 

• adott ágazaton belül egy vagy több szakmára készülő tanulói csoportok vesznek 

részt a megvalósításban; 

• tantárgyanként és témakörönként a szükséges óraszámok meghatározása; 

• a tanulói teljesítmények értékelésének szempontjai, módjai (érdemjegyek 

témakörönként, tantárgyanként, az érdemjegyek súlyozása, gyakorisága) 

• a projekt kidolgozásának dokumentálása (elektronikus, papír alapú, termékről 

készült fotó, stb.); 

• a projekttervek a szakmai elméleti és a szakmai gyakorlati oktatói munkaközösségek 

munkaterveinek mellékletét képezik; 

• a projektmunka megfelelő elemeit a projektet vezető oktatók a tanmeneteikben 

szerepeltetik; 

• az oktatók félévkor és év végén beszámolnak írásban a projektmunka 

eredményeiről, tapasztalatairól. 

 

Az ágazati alapoktatás követelményeinek leírása: 

 

Egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat olvas. A rajzok alapján kiválasztja a 

gyártáshoz szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket. Gyártási, szerelési sorrendtervet 

készít. Ezek alapján kézi megmunkálással vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült 



alkatrészeket gyárt. Az elkészült alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi, és a mérést 

szakszerűen dokumentálja. Műszaki dokumentáció alapján egyszerűbb csavarkötéseket, 

szegecskötéseket és lágyforrasztással készült kötéseket létesít. Villamos kapcsolási rajz alapján 

egyszerű villamos áramköröket állít össze, és azokon elvégzi a feszültség, az áramerősség és az 

ellenállás mérését. Az elvégzett méréseket dokumentálja. Ismeri és használja a hiba- és 

túláramvédelmi eszközöket. Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoportot szerel 

össze. 

 

Ágazati alapoktatás szakmai követelményei 

 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke1. 

1. Munkadarab, vagy 

térhatású ábra 

alapján egyszerű 

geometriájú 

alkatrészről felvételi 

vázlatot készít. 

Ismeri a nézeti- és 

metszeti ábrázolás 

szabályait. Ismeri 

a gyártási 

technológiáknak 

megfelelő 

mérethálózat 

készítésének 

szabályait. 

Törekszik arra, 

hogy a szabadkézi 

rajz arányos és 

áttekinthető 

legyen 

Önállóan 

szabadkézi felvételi 

vázlatot készít. 

2. Műszaki rajz 

alapján kiválasztja 

az egyszerű, fémből 

készült alkatrészek 

gyártásához 

szükséges 

eszközöket, 

szerszámokat, 

kisgépeket. 

Előkészíti a 

munkahelyet, és 

elrendezi a 

munkavégzéshez 

szükséges 

szerszámokat, 

eszközöket. 

Vizualizálja a 

műszaki rajzon 

szereplő 

alkatrészt. Ismeri 

a gyártási 

műveletekhez 

használható 

szerszámokat, 

készülékeket, 

kisgépeket, és 

azok biztonságos 

használatának 

szabályait. 

Szem előtt tartja a 

gyártás 

gazdaságosságát. 

Fontosnak érzi a 

rendezett 

munkakörnyezet 

kialakítását. 

A munkafeladathoz 

önállóan választ 

szerszámokat, 

eszközöket. 

3. Műszaki rajz 

alapján 

előgyártmányt 

választ, műveleti 

sorrendtervet készít, 

majd kézi 

megmunkálással, 

és/vagy kisgépekkel 

egyszerű, fémből 

készült 

alkatrészeket gyárt. 

Ismeri az 

alkatrészek 

elkészítéséhez 

szükséges 

technológiákat és 

az anyagok 

alapvető 

tulajdonságait. 

Pontosan betartja 

a technológiai 

utasításokat. 

Törekszik a 

munkavégzésből 

adódó kockázat 

minimalizálására. 

Törekszik a precíz 

és gazdaságos 

munkavégzésre. 

Műszaki táblázat 

segítségével 

önállóan kiválasztja 

a félkészterméket. 

Szakmai felügyelet 

mellett 

meghatározza a 

gyártási sorrendet. 

A gyártási 

műveleteket 

önállóan végzi. 

4. Az elkészült 

alkatrészek méreteit 

Ismeri az adott 

alkatrész 

Elkötelezett a 

hibás 

Eldönti, hogy a 

gyártott 



mérőeszközökkel 

ellenőrzi. 

geometriájának 

megfelelő, és az 

adott méret 

meghatározásához 

szükséges 

mérőeszközöket. 

munkadarabok 

számának 

csökkentése, 

illetve a 

mérőeszközök 

állagának 

megőrzése 

mellett. 

munkadarab 

megfelel-e a rajzi 

előírásoknak. 

Felelősséget vállal 

az általa gyártott 

termék 

minőségéért. 

5. Műszaki 

dokumentáció 

(összeállítási rajz és 

darabjegyzék) 

alapján 

csavarkötéssel, 

szegecskötéssel 

egyszerű 

alkatrészcsoportokat 

összeszerel. 

Villamos kötéseket 

és lágyforrasztással 

készült kötést hoz 

létre. 

Ismeri a kötés 

kialakításához 

szükséges 

eszközöket, 

szerszámokat, 

segédanyagokat. 

Fontosnak tartja a 

műszaki 

dokumentációban 

szereplő előírások 

figyelembe-

vételét. 

Felelősséget vállal 

a létrehozott kötés 

minőségéért. 

Felelősséget vállal 

a veszélyes 

hulladékok 

szakszerű 

kezeléséért. 

6. Villamos kapcsolási 

rajz alapján 

egyszerű villamos 

áramköröket 

összeállít. Az 

áramköri elemeket a 

választott 

(banándugós, illetve 

szerelőtáblás) 

technológia szerint 

szakszerűen 

csatlakoztatja. 

Ismeri a villamos 

áramkör 

elemeinek 

jelképes jelölését. 

Fontosnak tartja a 

jelképek 

ismeretét. 

Törekszik a 

pontos és 

szakszerű 

munkavégzésre. 

Önállóan elvégzi a 

kapcsolás 

összeállítását. A 

kapcsolás 

működőképességét 

ellenőrzi. 

7. Egyszerű villamos 

áram-körökön 

elvégzi a feszültség, 

áramerősség és 

ellenállás mérését. 

Egyszerű 

elektrotechnikai 

alaptörvényeket 

méréssel igazol. 

Ismeri a 

feszültség, az 

áramerősség és az 

ellenállás 

mérésének 

módját. Ismeri az 

adott jellemző 

méréséhez 

szükséges 

műszert. 

Tisztában van az 

elektrotechnikai 

alaptörvényekkel. 

Ismeri a 

vonatkozó 

biztonságtechnikai 

előírásokat. 

Elkötelezett a 

mérés pontos 

elvégzése mellett. 

Önállóan 

kiválasztja a 

méréshez szükséges 

műszert és 

meghatározza a 

mérési pontokat. 

Önállóan számítja 

ki az áramkör 

jellemzőit. 



8. Azonosítja és kezeli 

a hiba- és 

túláramvédelmi 

eszközöket. 

Felismeri a 

lehetséges 

veszélyforrásokat. 

Ismeri a 

munkahelyén 

(gyakorlati 

helyén) használt 

hibavédelmi és 

túláramvédelmi 

eszközöket és 

azok jelzéseit. 

Fontosnak tartja a 

védelmi eszközök 

ismeretét és 

használatát. 

Törekszik a 

villamos áram 

hatásaiból adódó 

kockázat 

minimalizálására. 

A megfelelő 

szakembert bevonja 

a hiba 

megszüntetésébe. 

9. Az elvégzett 

munkát 

dokumentálja. Szöv 

egszerkesztő, vagy 

táblázatkezelő 

programban rögzíti 

a mérési 

eredményeket. 

Ismeri a gyártási 

és mérési 

dokumentációk 

típusait és azok 

kötelező tartalmát. 

Elkötelezett a 

végzett munka 

pontos 

dokumentálása 

iránt. 

Felelősséget vállal 

a dokumentumok 

tartalmáért. 

10. A munkavégzés 

során betartja a 

munkavédelmi, 

tűzvédelmi és 

környezetvédelmi 

szabályokat. 

Ismeri a 

munkavégzéssel 

kapcsolatos 

munkavédelmi, 

tűzvédelmi és 

környezetvédelmi 

szabályokat. 

Elkötelezett a 

biztonságos 

munkavégzés 

mellett. 

Felelősséget vállal 

önmaga és 

munkatársai 

biztonságáért. A 

védőberendezéseket 

és védőfelszerelést 

rendeltetésszerűen 

használja. 

 

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 

Írásbeli vizsga: 

A vizsgatevékenység megnevezése: Fémipari és villamosipari alapok. 

A vizsgatevékenység leírása: 

Az írásbeli vizsgarészben a gyakorlati vizsgán elkészítendő, szerelendő alkatrészekkel, illetve 

összeállítandó villamos kapcsolással összefüggő feladatokat kell megoldani. Az írásbeli 

vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul: 

- A gyártandó alkatrész műhelyrajzának elkészítése a szükséges nézetekkel 3D ábra alapján. 

Minimális elvárás a sík felületek, külső vagy belső hengeres felületek, menetek ábrázolása, 

méretek megadása a műszaki rajz szabályai szerint. 

- Villamos kapcsolási rajz alapján az áramkör működésére vonatkozó feleletválasztós és/vagy 

feleletalkotós feladatok megoldása. 

- Egy alkatrész gyártási technológiájával, gyártási sorrendjével kapcsolatos feladatok 

(felhasználandó szerszámok, eszközök, előgyártmány kiválasztása, gyártási műveletek, 

gyártási sorrend). 

Szakmai számítás: 



- előgyártmány darabolás előtti hosszának meghatározása, 

- hajlított lemezalkatrész hajlítás előtti hosszának meghatározása, 

- feszültség, áramerősség, ellenállás, eredő ellenállás meghatározása egyszerű áramkörben. 

Mérés, ellenőrzés: 

3D ábra alapján a darab mérésének leírása, mérőeszköz kiválasztása, elfogadható méret 

meghatározása, munkadarab értékelése. Villamos kapcsoláson elvégzendő mérés leírása, 

mérési pontok meghatározása. 

Alkatrész gyártásához kapcsolódó munkavédelem. 

Adott munkadarab gyártása, villamos kapcsolás elkészítése során betartandó érintésvédelmi 

és munkavédelmi szabályok, illetve az alkalmazandó egyéni és egyéb védőeszközök 

ismertetése. 

Az írásbeli vizsga tartalmazhat feleletválasztós, feleletalkotós, számításos és rajzkészítési 

feladatokat. 

A vizsgára rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 30% 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. 

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül: 

- Műhelyrajz készítése 15% 

- Villamos kapcsolási rajz értelmezése 15% 

- Gyártástechnológia 20% 

- Szakmai számítás 20% 

- Mérés, ellenőrzés 20% 

- Munkavédelem 10% 

Az értékelés százalékos formában történik. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51%-át elérte. 

Gyakorlati vizsga: 

A vizsgatevékenység megnevezése: Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoport 

egyes elemeinek előállítása és összeszerelése. A szerkezet egyes - általa készített - elemeit 

készen hozhatja a tanuló a vizsgára. 

A vizsgatevékenység leírása: 

Egyszerű geometriájú alkatrészek elkészítése 

- darabolás, reszelés, fúrás, menetkészítés, méretellenőrzés, munkadarabok értékelése 

megfelelőség szempontjából 

- szerelési ábra szerint az alkatrészek összeszerelése 



- összeállítási rajz alapján a villamos alkatrészek elhelyezése 

- kapcsolási rajz alapján a villamos bekötés elkészítése; 

- adott alkatrészről mérési jegyzőkönyv készítése (szükség esetén mérési utasítás szerint) 

o villamos mérések (feszültség, áramerősség, ellenállás mérésének) elvégzése; 

o a mérési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 

o a rajz szerint megadott méreteket és tűrések szerinti határméreteket, 

o a tanuló által mért gyártási méretet 

o a tanuló értékelését a gyártott alkatrész megfelelőségére vonatkozóan 

o villamos paraméterek mért értékei rögzítése és kiértékelése 

A vizsgára rendelkezésre álló időtartam: 240 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 70% 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell 

összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével: 

o az elkészített szerkezet működőképessége 25% 

o villamos áramkör működőképessége 25% 

o a kézi megmunkálással készült alkatrészek méretpontossága 20% 

o a kézi megmunkálással készült alkatrészek, forrasztott kötések esztétikája 10% 

o a mért értékek pontossága 20% 

Az értékelés százalékos formában történik. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51%-át elérte. 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

 

Szakirányú képzés követelményei 

Szakmairányok közös szakmai követelményei 

 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok

, attitűdök 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke1. 

1. Papír alapú 

dokumentáció 

alapján villamos 

és mechanikai 

kötéseket készít. 

Ismeri a villamos 

és mechanikai 

kötések rajzjeleit. 

Ismeri az adott 

technológiának és 

szabványoknak 

megfelelő 

csavaros, 

préseléses, 

forrasztásos kötési 

megoldásokat. 

A kivitelezést az 

érvényben lévő 

szabványoknak, 

előírásoknak 

megfelelően 

végzi, különösen 

ügyelve a 

szakítószilárdság, 

nyomaték 

értékeire. 

Felelősséget 

vállal a szerelés 

mechanikai és 

villamos 

szilárdságáért. 



2. Digitális és papír 

alapú 

dokumentáció 

alapján 

süllyesztett- és 

falon kívüli 

villamos 

alapszereléseket 

létesít. A 

kivitelezéshez 

szükséges 

szerszám- és 

anyagjegyzéket 

állít össze. 

Felsorolja az 

alapszerelési 

technológiákat és 

azok megoldási 

lehetőségeit. 

Ismeri az 

alapszerelési 

műveletek 

elvégzéséhez 

szükséges 

szerszámokat, 

anyagokat és azok 

kiválasztási 

szempontjait. 

A kivitelezés 

során figyelembe 

veszi, hogy 

munkájával a 

készreszerelést 

támogatja. 

Munkavégzés 

során figyel 

környezetének 

állapotára, a 

rendre, 

tisztaságra, a 

keletkező 

hulladékok 

kezelésére. A 

munkavégzés 

során ügyel a 

takarékos anyag- 

és 

energiafelhasznál

ásr a. 

Vezetői irányítás 

mellett felelős a 

készreszerelt 

berendezés 

szakszerű 

kivitelezéséért. 

Munkáját 

másokkal 

együttműködve 

végzi. 

3. Digitális és papír 

alapú 

dokumentáció 

alapján 

lakóépület 

csatlakozó 

vezetéket létesít. 

Ismeri a 

lakóépületek 

hálózatra 

csatlakozásának 

múltbéli és az 

aktuális szabvány 

szerinti műszaki 

előírásait, MSZ 

447. 

Munkáját 

ügyfélorientáltan, 

az ügyfél igényeit 

és a szakmai 

előírásokat 

együttesen 

figyelembe véve 

végzi. 

Munkáját vezetői 

irányítás mellett 

végzi. A 

kivitelezés során 

felelős a 

kialakított 

hálózatrész élet- 

és vagyonbiztos 

megoldásáért. 

Munkáját a 

feszültségmentes 

munkavégzés 

szabályai szerint 

végzi. 

4. Az épület 

jellegének 

megfelelő, az 

ügyfél 

igényeihez 

igazodó az 

elosztó 

engedélyes 

előírása szerinti 

fogyasztásmérő 

helyet alakít ki 

vagy szerel. 

Ismeri a 

mérőhelyek 

kialakítására 

vonatkozó 

előírásokat, 

szabványokat. 

Ismeri a 

fogyasztásmérők 

helyes bekötését 

és működését. 

Munkája során 

alkalmazza a 

mérőhelyek 

kialakítására 

vonatkozó 

korszerű 

megoldásokat. 

Munkáját vezetői 

irányítás mellett 

végzi. A 

kivitelezés során 

felelős a 

kialakított 

mérőhely 

előírásoknak és 

szabványoknak 

való 

megfelelőségéért. 

5. Papír alapú 

dokumentáció 

alapján, 

berendezések 

kábeles 

Ismerje a 

csatlakozó 

vezetékekre, 

kábelekre 

vonatkozó 

Szem előtt tartja a 

kábel szerelésére 

és fektetésére 

vonatkozó 

technológiai 

A kábeles 

csatlakozást 

önállóan végzi. 



csatlakozó 

vezetékét létesíti, 

valamint 

elkészíti a 

megvalósulási 

dokumentációt. 

Szerelői 

ellenőrzést 

végez. 

előírásokat. 

Tisztában legyen a 

feszültségesés, 

terhelhetőség 

fogalmával, a 

terhelhetőséget 

befolyásoló 

tényezőkkel. 

utasításokat, 

szabványi 

előírásokat. 

6. Kábelösszekötést 

készít 

kisfeszültségű 

kábelen 

zsugortechnológi

ával. Szerelői 

ellenőrzést 

végez. 

Ismeri a 

különböző kábel 

szerkezetetek és a 

szerkezeti elemek 

szerepét Ismeri a 

kábelszerelési 

technológiákat. 

Kötelezőnek tartja 

magára nézve a 

zsugorcsöves 

kábelösszekötők 

szerelésére 

vonatkozó 

tűzvédelmi és 

technológiai 

szabályok 

betartását. 

Kábelösszekötést 

önállóan végzi. 

7. Váltakozó áramú 

motort helyez 

üzembe. 

Ismeri az 

egyfázisú, 

háromfázisú 

motorindítási, 

forgásirányváltási 

mágneskapcsolós 

megoldásokat. 

Belátja a 

motorindítási 

megoldások 

hálózatra, 

berendezésre 

gyakorolt hatását. 

Ellenőrzi a 

túláramvédelmi és 

túlfeszültségvédel

mi berendezések 

paramétereit és 

helyes működését. 

8. Dokumentáció 

alapján 

fotovoltaikus 

berendezést 

szerel. 

Ismeri a 

napelemes 

rendszerek 

áramgenerátoros 

működését. Ismeri 

a fotovoltaikus 

rendszerek, tűz és 

érintésvédelmi 

előírásait. 

Figyelembe veszi 

a fotovoltaikus 

rendszerek 

működési 

jellegéből fakadó 

veszélyforrásokat. 

Betartja a 

fotovoltaikus 

rendszerek 

speciális 

feszültségmentesít

é si szabályait. 

A fotovoltaikus 

berendezés 

szerelését vezetői 

ellenőrzés mellett 

végzi. 

9. Hibavédelmi 

módok szerelői 

ellenőrzését 

végzi, 

működését 

bírálja el. 

Felsorolja az 

érintésvédelmi 

megoldásokat, 

Ismeri a szerelői 

ellenőrzés 

folyamatát. Ismeri 

az ellenőrzéshez 

szükséges mérési 

eszközöket, 

módszereket. 

Kritikusan 

szemléli a 

kialakított 

hibavédelmi 

berendezés 

műszaki 

megoldásait. 

Ellenőrzését 

szakmai és 

esztétikai 

szempontok 

figyelembevételév

el végzi. 

Önállóan 

határozza meg az 

ellenőrzéshez 

szükséges mérési, 

ellenőrzési 

módszereket, 

eszközöket. 



10. Dokumentáció 

alapján 

túlfeszültségvéde

lmi eszközt 

telepít. 

Felsorolja a 

túlfeszültségvedel

em fokozatait. 

Ismeri a 

lakóépületekben 

kialakított 

túlfeszültségvédel

mi megoldásokat, 

telepítés 

szabályait. 

Kezdeményezi a 

túlfeszültségvédel

mi előírásoknak 

megfelelő 

műszaki 

megoldások 

kialakítását. 

Felelősséget 

vállal a 

túlfeszültséggel 

szembeni vagyon 

és életvédelmi 

megoldások 

megvalósításáért. 

11. Dokumentáció 

alapján 

villámvédelmi 

berendezést 

szerel. 

Ismeri a 

lakóépületek 

villámvédelmi 

megoldásait, 

szerelés 

szabályait. 

Betartja a 

villámvédelem 

kialakítása során 

előírt 

biztonságtechnika

i, munkavédelmi 

előírásokat. 

A villámvédelemi 

berendezés 

szerelését vezetői 

ellenőrzés mellett 

végzi. 

12. Feszültségmente

s ítést végez. 

Ismeri a 

feszültségmentesít 

és öt lépését 

MSZ1585 alapján. 

Felsorolja a 

feszültségmentesít 

és eszközeit. 

Felsorolja a 

feszültségmentesít 

és védőeszközeit. 

Betartja a 

feszültségmentesít

é s lépéseinek 

sorrendjét. 

A hálózatképnek 

és 

feszültségszintekn

e k megfelelő 

eszközöket 

használ. 

Biztonsága 

érdekében a 

szükséges 

védőeszközöket 

használja. 

13. Organizációs 

bejárást végez. 

Ismeri a 

bejáráshoz 

szükséges 

előírásokat, 

szabványokat. 

Alapszinten ismeri 

a FAM 

technológia 

alapjait, 

szabályrendszerét. 

Tudatosan 

azonosítja a 

kockázatokat és 

veszélyhelyzeteke

t. 

A bejáráson 

feltárt 

kockázatokért 

kollektív 

felelősséggel 

tartozik. Az 

egyéni és 

csoportos 

védőeszközök 

használatáért 

felel. 

 

Épületvillamosság szakmairány szakmai követelményei 

 

Sorszá

m 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok

, attitűdök 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke1. 

1. Papír vagy digitális 

alapú kiviteli 

tervdokumentáció 

alapján 

épületvillamos 

Ismeri a 

vezetékek, 

kábelek 

felhasználás és 

funkció szerint 

Szem előtt tartja a 

kábel 

kiválasztására és 

fektetésére 

vonatkozó 

Az alapszerelést 

vezetői irányítás 

mellett végzi. 

Szerelői 



erősáramú és 

gyengeáramú 

hálózat 

alapszerelését végzi 

falon kívüli vagy 

süllyesztett 

szereléssel. Online 

katalógusokból 

képes kiválasztani a 

szerelési anyagokat. 

módjait, ismeri a 

süllyesztett (falba, 

álpadlóba és 

betonba) és falon 

kívüli és az 

álmennyezeti 

szerelés 

technológiát és az 

egyes megoldási 

módozatokhoz 

tartozó anyagokat. 

technológiai 

utasításokat, 

szabványi 

előírásokat, a 

fizikai 

környezetnek 

megfelelően 

figyelmesen 

választja ki az 

anyagokat. 

ellenőrzést 

végez. 

2. Villamos terv 

alapján intelligens 

épületek 

épületautomatikai 

erősáramú és 

gyengeáramú 

rendszereinek 

kábelhálózatának 

kialakítását, 

jeladóinak 

bekötését, szerelését 

végzi. 

Ismeri az 

intelligens 

épületek vezérlő 

rendszereinek 

elemeit, ismeri az 

erősáramú és 

gyengeáramú 

rendszerelemeket, 

azok funkcióját, 

valamint a 

szerelés, 

kábelezés 

szabályait. 

Követi a 

legkorszerűbb 

műszaki 

megoldásokat, 

figyelembe veszi 

a felhasználó 

működésre 

vonatkozó 

igényeit, precíz, 

esztétikus 

szerelést készít. 

Az 

épületautomatika

i rendszerek 

esetén a 

különböző 

feszültségszintek 

együttes jelenléte 

miatt feladatát 

fokozott 

felelősséggel, 

önállóan végzi. 

3. Szerelői ellenőrzést, 

hibavédelemmel 

kapcsolatos 

méréseket végez, 

kiértékel és 

digitálisan 

dokumentál. 

Ismeri a 

védővezetős 

érintésvédelmi 

módokat, a 

szerelői vizsgálat 

lépéseit, kötések 

állapotát, 

védővezető 

folytonosságát 

megtekintéssel, 

méréssel és 

villamos és 

mechanikus 

működési 

próbával. 

Ügyel a vizsgálat 

teljeskörűségére, 

pontosan és 

körültekintéssel 

végzi feladatát. 

A 

hibavédelemmel 

kapcsolatos 

ellenőrző és mérő 

tevékenységét 

felelősséggel, 

mások és saját 

biztonságát 

figyelembe véve, 

önállóan végzi. 

4. Papír és/vagy 

elektronikus 

tervdokumentáció 

alapján általános 

beltéri, biztonsági és 

vészvilágítási 

berendezést szerel, 

lámpatestet és a 

hozzá tartozó 

rögzítő elemet 

online katalógusból 

kiválasztja. 

Ismeri a világítási 

berendezések 

jellemzőit, 

alkalmazási 

területét, 

csatlakozási és 

szerelési módjait. 

A világítás 

szerelés során 

ügyel a 

berendezések és a 

környezet por 

elleni védelmére, 

a beépítés során 

ügyel a keletkező 

hulladék 

gyűjtésére, 

tárolására. 

A világítás 

szerelést vezetői 

irányítás mellett 

önállóan végzi. 



5. Épületvillamos terv 

alapján választja ki a 

villamos vezérlő és 

szabályozó 

berendezés 

szükséges anyagjait 

feszültség szintnek 

megfelelően, azokat 

beépíti és kapcsolási 

rajz alapján beköti. 

Ismeri az 

épületvillamosság 

vezérlő, 

szabályozó 

elemeit, funkcióit 

és működését. A 

rajzjeleket, a 

műszaki ábrázolás 

és a megvalósítás 

szabályait ismeri 

az épületvezérlés 

kialakítása 

érdekében. 

Ügyel arra, hogy 

az épületvezérlés 

különböző 

feszültségszintű 

alkatrészei, 

kábelek 

megfelelően 

legyenek 

beépítve, a 

csatlakozások 

biztonságosak 

legyenek. 

Az 

épületvillamossá

gi vezérléseket 

más szakmákkal 

együttműködve, 

vezetői irányítás 

mellett végzi. 

6. Papír vagy digitális 

alapú kiviteli 

dokumentáció 

alapján kábel 

fektetési 

nyomvonalat kijelöl, 

kábelárkot készít, 

kábelt fektet. 

Ismeri az MSZ 

13207 szabvány 

kábelfektetésre 

vonatkozó 

szabályait. A 

mélység, hajlítási 

sugár, védelem, 

hőmérséklet, a 

műtárgyak, a 

különböző 

feszültségszintű 

kábelek 

megközelítésével, 

keresztezésével 

kapcsolatos 

védőtávolság és 

fizikai védelemre 

vonatkozó 

szabályokat 

Ismeri a 

kábelfektetés 

munkafolyamatait

. 

Betartja és 

magára nézve 

kötelezőnek tartja 

a kábelárok ásás 

és fektetés 

biztonságtechnika

i, munkavédelmi 

és 

környezetvédelmi 

szabályait. 

A kábelfektetést 

előzetes 

instrukció alapján 

részben önállóan, 

részben másokkal 

együttműködve 

végzi. 

7. Papír vagy digitális 

alapú kiviteli 

dokumentáció 

alapján kábel 

fektetési 

nyomvonalon, 

épület falán, 

alapzatán kábelt 

átvezet, fektet, a 

nyomvonalhoz 

tartozó víz és tűzálló 

átvezetéseket 

elkészíti. Kiválasztja 

a beépítési feltételek 

szerinti anyagokat. 

8. Kábelvégelzárást 

készít kisfeszültségű 

kábelen 

zsugortechnológiáva

l. 

Ismeri a 

különböző kábel 

szerkezeteket és a 

szerkezeti elemek 

szerepét Ismeri 

zsugor végelzárók 

típusait. 

Kiválasztja adott 

kábelhez a 

megfelelő 

végelzárót. Ismeri 

a kábelvégelzáró 

szerelési 

technológiákat. 

Kötelezőnek tartja 

magára nézve a 

zsugorcsöves 

kábelösszekötők 

szerelésére 

vonatkozó 

tűzvédelmi, 

munkavédelmi és 

technológiai 

szabályok 

betartását. 

A 

kábelvégelzárást 

önállóan végzi. 

9. Építési 

munkaterületen 

Ismeri az 

érintésvédelemme

Az ideiglenes 

világítási és 

Az ideiglenes 

világítási és 



ideiglenes világítási 

és energiaellátó 

rendszert szerel. 

l, kábelhálózattal 

kapcsolatos, az 

általánostól eltérő 

szerelési 

anyagokat, 

követelményeket, 

az ideiglenes 

világítási és 

energiaelosztási 

rendszer 

kialakításának 

szabályait. 

energiaelosztási 

rendszer 

kialakítása során 

kötelezőnek tartja 

az érintésvédelmi 

biztonsági 

előírások 

betartását és 

ellenőrzését. 

energiaelosztási 

rendszer 

kialakítását 

vezetői 

ellenőrzés mellett 

végzi. 

10. Tervdokumentáció 

alapján az 

épületvillamosági 

áramkörhöz tartozó 

elosztót alakít ki, 

beépít, szerel, 

üzembe helyez. 

Ismeri a villamos 

elosztók, áramkör 

elemeinek 

jelölését, az 

áramkörökben 

felhasznált 

anyagokat, az 

összeépítéshez 

használt 

eszközöket és a 

beépítés, üzembe 

helyezés 

szabályait. 

Betartja az 

épületvillamos 

elosztó szerelés 

szabályait, 

kötelezőnek tartja 

a különböző 

feszültségszintekr

e vonatkozó 

előírások 

betartását. 

Az 

épületvillamossá

gi elosztó 

kialakítása során 

a kialakítást és 

beépítést 

önállóan, az 

üzembe helyezést 

vezetői 

ellenőrzés mellett 

végzi. 

11. Papír vagy digitális 

tervdokumentáció 

alapján 

villámvédelmi és 

földelési rendszert 

létesít. 

Ismeri a 

tervjeleket, 

villámvédelmi és 

földelési 

rendszerek 

telepítési 

szabályait, 

laképületekben 

alkalmazott T-NS 

rendszert, az N, a 

PE, PEN 

érintésvédelmi 

megoldásokat. 

Betartja a 

villámvédelem 

kialakítása során 

előírt 

biztonságtechnika

i, munkavédelmi 

előírásokat. 

Felelősséget 

vállal a 

kialakított 

hálózatrész 

biztonságos 

üzemeltetéséért. 

12. Hiba- és 

túláramvédelmi, 

zárlatvédelmi 

eszközök jelzései 

alapján megkeresi a 

hibát a hiba 

elhárítására. 

Ismeri a 

munkahelyén 

használt 

hibavédelmi, 

zárlat és 

túláramvédelmi 

eszközöket. 

működését és 

ezek jelzéseit, 

képes felismerni 

és meghatározni a 

hibaelhárítás 

módját. 

Fontosnak tartja 

az új védelmi 

eszközök 

megismerését és 

használatát. 

Képes az 

önellenőrzésre és 

a hibák önálló 

javítására. 

Felelősséget 

vállal a villamos 

biztonsági 

berendezések 

működéséért. 

 



A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

Szakmairány megnevezése: Épületvillamosság 

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése. 

Szakmához kötődő további sajátos követelmények:- 

Központi interaktív vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Villanyszerelési alapismeretek 

A vizsgatevékenységek leírása 

I. Vizsgarész:Alkatrész és anyagismeretek 

 A különböző kábel szerkezetek és a szerkezeti elemek szerepével kapcsolatos feladat. 

 Épületvillamos-kiviteli dokumentáció alapján alkatrész- és anyagjegyzék készítése. 

 Listából, adott feladathoz kéziszerszámok, munkaeszközök kiválasztása. 

 

II. Vizsgarész: Technológiai ismeret 

 Kábelfektetési technológiával kapcsolatos feladat. 

 Egészítse ki a háromfázisú motorindítási, forgásirányváltási mágneskapcsolós 

megoldások rajzait. 

 Alapszerelési technológiával, és azok kialakítási lehetőségeivel kapcsolatos feladat. 

 

III. Vizsgarész: Számítási feladatok 

 Számítással válasszon ki egy szabványos keresztmetszetű csatlakozó vezetéket 

feszültségesés, terhelhetőség, valamint a terhelhetőséget befolyásoló tényezők 

figyelembevételével. 

 Fogyasztók teljesítmény és energia igényének, jellemzőinek meghatározása. 

 

IV. Vizsgarész: Villamos biztonsági ismeretek 

 A feszültségmentesítés, valamint szerelői ellenőrzésének lépéseivel kapcsolatos 

feladat. 

 Rajz alapján sorolja fel a villámvédelmi kialakításának főbb részeit, vagy ismertesse 

a kialakított túlfeszültség-védelmi megoldásokat, fokozatait. 

 Rajz alapján azonosítson érintésvédelmi megoldásokat, azonosítsa az 

érintésvédelemben szerepet játszó eszközöket. 

 A fotovoltaikus rendszerek kialakításával kapcsolatos feladat. 

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30% 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

I. Alkatrész és anyagismeretek 20% 

II. II. Technológiai ismeret 20% 

III. III. Számítási feladatok 20% 

IV. IV. Villamos biztonsági ismeretek 40% 



A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 40 %-át elérte. 

Projektfeladat 

A vizsgatevékenység megnevezése: Épületvillamossági ismeretek 

A vizsgatevékenység leírása 

I. Vizsgarész: 

A. feladatrész: A vizsgázó a vizsgára a gyakorlati ideje alatt teljesített feladatokból 

portfóliót készít, amely bemutatja szakmai fejlődését és tartalmazza a feladatokhoz írt 

önreflexióját. A portfólió kötelezően tartalmazza az alábbi munkavégzéssel kapcsolatos 

tevékenységét: 

 ▪ épületvillamos erősáramú energiaellátó rendszerének és kábelhálózat kiépítése 

 ▪ épületek általános világítási és vészvilágítási rendszerének kiépítése, létesítése 

 ▪ épületek szerelvényezése, vezérlő és szabályozó elemek szerelése 

 ▪ kábel és vezeték szerelése, kötések elkészítése 

 ▪ fő és alelosztó szekrény létesítése, bekötése 

B. feladatrész: portfólió bemutatása 

 ▪ A portfólió készítésének szóbeli bemutatása, önreflexió. 

II. Vizsgarész: 

Papír vagy digitális dokumentáció alapján az alábbi kialakítások valamelyikének 

megvalósítása: 

 Be és elmenő vezetékezés falon kívüli és/vagy falba süllyesztett technológiával 

fogyasztásmérő hely kialakításához, lakás főelosztó bekötése. 

 Építmények ideiglenes ellátásához szükséges berendezések, hálózatrészek 

kialakítása, építési terület (külső-belső) villamos erőátviteli- és világítási 

hálózatának kialakítása. 

 Világításvezérlés kialakítása, szabályzó és/vagy vezérlő elemek szerelése. 

 Fő-elosztószekrény kialakítása, hiba és túláramvédelmi eszközök felszerelése, 

túlfeszültség-védelmi eszköz felszerelése, érintésvédelem kialakítása, leágazó 

áramkörök bekötése. 

 Épületvillamos kábelezés vagy vezetékezés kialakítása süllyesztett vagy falon 

kívüli technológiával. 

 Az épületvillamos vagy ipari elektromos eszköz, berendezés csatlakoztatása és 

funkcionális tesztelése, mérő, kapcsoló vagy vezérlő eszközök beépítése. 

III. Vizsgarész: 

Egyfázisú direkt mérés kialakítása papír vagy digitális dokumentáció alapján az alábbi 

kialakítások valamelyikével. 

 Kábeles és/vagy szabadvezetékes be és elmenő vezetékelés falon kívüli és/vagy 

falba süllyesztett technológiával, lakás főelosztó bekötése. 

 Mérőszekrény felszerelése, fogyasztásmérő elhelyezése, túláramvédelmi eszközök 

felszerelése, túlfeszültség-védelmi eszköz felszerelése, érintésvédelem kialakítása, 



méretlen fővezeték bekötése szekrénybe, mért fővezeték bekötése egy lakás 

főelosztóba. Fő-elosztószekrény kialakítása. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 300 perc 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70% 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

I. Vizsgarész értékelése: (20%) 

 Elvégzett feladat szöveges leírása, szakszerű megfogalmazás 5% 

 Saját készítésű rajzi dokumentáció megléte 5% 

 A kivitelezés fázisainak szakszerű fényképes dokumentációja 5% 

 Portfólió szóbeli megvédése, önreflexió 5% 

II. Vizsgarész értékelése (40%) 

 Rajzi dokumentáció értelmezése: 10% 

 Megfelelő eszközök és mérőeszközök kiválasztása, helyes használata: 20% 

 Végrehajtott feladat, valamint mérési és ellenőrzési eredmények bemutatása, 

megvédése: 10% 

III. Vizsgarész értékelése: (40%) 

 Mérőszekrény felszerelése, fogyasztásmérő elhelyezése, esztétikai kivitel 5% 

 Túláramvédelmi-, túlfeszültség-védelmi eszköz felszerelése, helyes technológia 

alkalmazása 5% 

 Érintésvédelem kialakítása 20% 

 Kábel vagy vezeték bekötése egy főelosztóba 10% 

 

Érintésvédelmi, illetve életbiztonsági hiba elkövetése érvénytelen vizsgának 

minősül! 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 40%-át elérte. 

 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

A vizsga zavartalan lebonyolításához szükséges felelős szakszemélyzet. 

 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

● Mérőhely kialakításához szükséges eszközök, szerszámok 

● Lézeres- és egyéb szintező 

● Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek, melegítő készülék 25 

● Vezeték-, és kábelszerelés eszközei 

● Fémipari kéziszerszámok és kisgépek 

● Villamos mérőműszerek és diagnosztikai eszközök 

● Hosszmérő eszközök 

● Informatikai és adatrögzítő eszközök 

● Technológiai leírások, szabvány és jogszabály gyűjtemény 

● Présszerszámok 

● Munkabiztonsági eszközök és egyéni védőfelszerelések 

● Környezetszennyező anyagok gyűjtői 



● Az épület villanyszerelés főbb anyagai: 

 Mérő- és elosztószekrény-hely kialakításához szükséges eszközök, 

szerszámok 

 Egyfázisú fogyasztásmérőszekrény 

 Túlfeszültség-védelmi eszközök 

 Túláramvédelmi eszközök 

 Érzékelők, jeladók 

 Vezetékek, kábelek és szerelvényei 

 Saruk, érvéghüvelyek 

 Sorkapocs, villamos és gépész kötőelemek 

 Elosztószekrény épületekhez és felvonulási területekhez, sínek, 

kismegszakítók, relék, tömszelencék 

 Lámpatestek 

 Kapcsolók, dugaszoló aljzatok 

 szerelvény és kötődobozok 

 épületautomatikai vezérlő és szabályozó elemek 

 villamos gépek (transzformátorok, motorok) 

 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:- 

 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell 

beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 20%, 

Szakmai vizsga: 80% 

 

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok: 

● Vonatkozó szabványok 

● Villamos Ágazati Típusterv 

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek:- 



HELYI KÉPZÉSI PROGRAM 

a 

10. GÉPÉSZET 

ágazathoz tartozó 

4 0715 10 12 

azonosító számú 

SZERSZÁM ÉS KÉSZÜLÉKGYÁRTÓ 

szakmához 

 

 

 

 

a 2020-tól nappali munkarendű oktatásra beiratkozottak számára 

 

A helyi tanterv 

 

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és 

a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) 

Kormányrendelet alapján kiadott 

Képzési és Kimeneti Követelmények és Programtanterv 

alapján készült. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZERSZÁM ÉS KÉSZÜLÉKGYÁRTÓ 

szakma 
 

 

A szakma alapadatai: 

• Az ágazat megnevezése:  Gépészet 

• A szakma megnevezése:  Szerszám és készülékgyártó 

• A szakma azonosító száma:  4 0715 10 12 

 

• A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

• A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

 

• Ágazati alapoktatás megnevezése: Műszaki ágazati alapoktatás  

• Kapcsolódó részszakmák megnevezése: -  

• Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra;  

Technikumi oktatásban: -, Érettségire épülő oktatásban: 160 óra  

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

• Iskolai előképzettség:   Alapfokú iskolai végzettség 

• Alkalmassági követelmények: 

o Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  szükséges 

o Pályaalkalmassági vizsgálat:     nem szükséges 



Szerszám és készülékgyártó Jelmagyarázat: E: elmélet; GY: gyakorlat 

Évfolyam 
1/9. 

Ágazati alapoktatás 

2/10. 

Szakirányú oktatás 

3/11. 

Szakirányú oktatás 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 612 972 837* (2421*) 

Összes óraszám/hét 7,5+1+5+3,5=16+1 10+2+10+5=20+7 11,5+1+10,5+4=22+5 2428 

Tanulási 

terület 
Tantárgy/témakörök 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
is

m
er

et
ek

 Munkavállalói ismeretek 
18 

0% 

E: 0,5 
0 0 0 0 18 

GY: 0 

Álláskeresés 5      5 

Munkajogi alapismeretek 5      5 

Munkaviszony létesítése 5      5 

Munkanélküliség 3      3 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v

 (
te

c
h

n
ik

u
s 

sz
a

k
m

á
k

 e
se

té
n

) 

 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 
62 

0% 
E: 2 62 

Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések 
    11  11 

Önéletrajz és motivációs levél     20  20 

„Small talk” – általános 

társalgás 
    11  11 

Állásinterjú     20  20 

M
ű

sz
a

k
i 

a
la

p
o

zá
s 

Villamos alapismeretek 
288 

50% 

E: 4+1 
0 0 0 0 288+36 

GY: 4 

Villamos áramkör  90      90 

Villamos áramkör ábrázolása 18      18 

Villamos áramkör kialakítása 36      36 

Villamos biztonságtechnika 36      36 

Villamos áramkörök mérése,  

dokumentálása  
108      108 

Gépészeti alapismeretek 
270 

50% 

E: 3 

0 0 0 0 270 BGY: 1 

KGY:3,5 
Munkabiztonság, tűz- és 

környezetvédelem 
18      18 

Műszaki rajz alapjai 72      72 

Anyag- és gyártásismeret 18      18 

Fémipari alapmegmunkálások 72      72 

Projektmunka 90      90 

Tanulási terület 

összóraszáma 
558+36 

E: 7+1 

0 0 0 0 558+36 BGY: 5 

KGY:3,5 



Ágazati alapvizsga 

Évfolyam 9. 10. 11. 

A képzés 

összes 

óraszáma 

G
ép

és
ze

ti
 f

el
a

d
a

to
k

 

Anyagismeret 0 0 
54 

0% 
E: 1,5 0 0 54 

Fémes anyagok   36    36 

Nemfémes anyagok   18    18 

Gépészeti ismeretek 0 0 
90 

0% 
E: 2,5 0 0 90 

Fémek alakítása    63    63 

Hegesztés, forrasztás, 

ragasztás 
  9    9 

Szegecselés, csavarozás   9    9 

Felületvédelem   9    9 

Műszaki rajz 0 0 
72 

0% 
E: 2 

18+15,5 

0% 
E: 0,5+0,5 90+15,5 

Műszaki rajz olvasása, 

készítése  
  72    72 

Technológiai dokumentáció 

értelmezése, készítése  
    18  18 

Mérés és anyagvizsgálat 0 0 
54+108 

50% 

E: 0,5+1 
0 0 54+108 

GY:1+2 
Gépészeti alapmérések, 

mérőeszközök, mérőberendezések  
  27    27 

Roncsolásos anyagvizsgálati 

eljárások  
  18    18 

Roncsolásmentes 

anyagvizsgálati eljárások  
  9    9 

Gépészeti gyakorlatok 0 0 
108+36 

100% 
GY:3+1 0 0 108+36 

Hagyományos gépi forgácsolási 

gyakorlat  
  72    72 

Szikraforgácsolás alapjai    18    18 

Szegecs-, csavarkötések készítése    18    18 

CAD rajzolás 0 0 0 0 
50+15,5 

0% 
E: 1,5+0,5 50+15,5 

CAD-rajzolás      50  50 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 0 378+144 

E:6,5+1 
68+31 E: 2+1 446+144+31 

GY:4+3 



 

 

Évfolyam 9. 10. 11. 

A képzés 
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Szerszám és készülékgyártás 0 0 
90+36 

0% 
E:2,5+1 

124 

0% 
E: 4 214+36 

Szerszámkészítés, hőkezelési 

eljárások alapjai  
  54  70  124 

Készülékelemek gyártása, 

összeállítása  
  18  36  54 

Irányítás és vezérléstechnika 

elmélete  
  18  18  36 

Szerszám és készülékgyártás 

gyakorlata 
0 0 

144+36 

100% 
GY:4+1 

198+93 

100% 
GY:6,5+3 342+36+93 

Szerszámok gyártása, 

hőkezelés, szerelés 
  72  90  162 

Készülékelemek gyártása, 

összeállítása 
  54  90  144 

Irányítás- és vezérléstechnika   18  18  36 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 0 234+72 

E: 2,5+1 
322+93 

E: 4 
556+72+93 

GY:4+1 GY:6,5+3 

 

 



 

Évfolyam 9. 10. 11. 

A képzés 
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óraszáma 

S
ze

r
sz

á
m

 é
s 

k
é
sz

ü
lé

k
ü

ze
m

el
te

té
si

 f
el

a
d

a
to

k
 

Üzemeltetés és karbantartás  0 0 
36 

0% 
E: 1 

108 

0% 
E: 3,5 144 

Szerszámok és készülékek 

gépeinek mű-ködtetése  
  18  48  66 

Általános üzemeltetés és 

karbantartás  
  18  30  48 

Karbantartás, javítás      30  30 

Üzemeltetés és karbantartás 

gyakorlata 
0 0 

72+36 

100% 
GY:2+1 

129+31 

100% 
GY:4+1 201+36+31 

Szerszámok és készülékek 

gépeinek hasz-nálata  
  45  45  90 

Általános üzemeltetés és 

karbantartás gyakorlata  
  27  40  67 

Karbantartási, javítási 

műveletek  
    44  44 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 0 108+36 

E: 1 
237+31 

E: 3,5 
345+36+31 

GY:2+1 GY:4+1 

EGYBEFÜGGŐ SZAKMAI 

GYAKORLAT óraszáma: 
 140   

Megjegyzések: 

1. A táblázatban foglalt óraszámok megfelelnek a Szerszám és készülékgyártó szakmára készült Programtantervben1 előírt óraszámoknak. 

2. A Heti óraterv minta-Szakképzőiskola2 tartalmazza évfolyamonként az ágazati alapoktatásban és a szakirányú oktatásban a tervezett heti szakmai 

óraszámokat, az ennek alapján számított szabadsáv óraszámai a táblázatban az alapóraszámok mellett dőlt betűvel szerepelnek. 

3. * jelentése: a 11. évfolyam óraszámainál alkalmazott kerekítésből adódó különbség 

 

 

                                                           
1 https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#gépészet 
2 Útmutató a szakmai program készítéséhez (https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt) 



Ágazati alapoktatás: 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása: 

Egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat olvas. A rajzok alapján kiválasztja a gyártáshoz 

szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket. Gyártási, szerelési sorrendtervet készít. Ezek 

alapján kézi megmunkálással vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt. Az 

elkészült alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi, és a mérést szakszerűen dokumentálja.  

Műszaki dokumentáció alapján egyszerűbb csavarkötéseket, szegecskötéseket és lágyforrasztással 

készült kötéseket létesít. Villamos kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket állít 

össze, és azokon elvégzi a feszültség, az áramerősség és az ellenállás mérését. Az elvégzett 

méréseket dokumentálja. Ismeri és használja a hiba- és túláramvédelmi eszközöket.  

Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoportot szerel össze. Mechanikus és villamos 

elemekből álló alkatrészcsoportot szerel össze. 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményei: 

 

 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1. 

Munkadarab, vagy 

térhatású ábra 

alapján egyszerű 

geometriájú 

alkatrészről 

felvételi vázlatot 

készít. 

Ismeri a nézeti- és 

metszeti ábrázolás 

szabályait. Ismeri a 

gyártási  

technológiáknak 

megfelelő 

mérethálózat 

készítésének 

szabályait.  

Törekszik arra, 

hogy a szabadkézi 

rajz arányos és 

áttekinthető 

legyen.  

Önállóan 

szabadkézi 

felvételi vázlatot 

készít.  

2. 

Műszaki rajz 

alapján kiválasztja 

az egyszerű, 

fémből készült 

alkatrészek 

gyártásához 

szükséges 

eszközöket, 

szerszámokat, 

kisgépeket. 

Előkészíti a 

munkahelyet, és 

elrendezi a 

munkavégzéshez 

szükséges 

szerszámokat, 

eszközöket.  

Vizualizálja a 

műszaki rajzon 

szereplő alkatrészt.  

Ismeri a gyártási 

műveletekhez 

használható 

szerszámokat, 

készülékeket, 

kisgépeket, és azok 

biztonságos 

használatának 

szabályait.  

Szem előtt tartja a 

gyártás 

gazdaságosságát.  

Fontosnak érzi a 

rendezett 

munkakörnyezet 

kialakítását.  

A 

munkafeladathoz 

önállóan választ 

szerszámokat, 

eszközöket.  

 



3. 

Műszaki rajz 

alapján 

előgyártmányt 

választ, műveleti 

sorrendtervet készít, 

majd kézi 

megmunkálással, 

és/vagy kisgépekkel 

egyszerű, fémből 

készült 

alkatrészeket gyárt.  

Ismeri az 

alkatrészek 

elkészítéséhez 

szükséges  

technológiákat és 

az anyagok 

alapvető 

tulajdonságait.  

Pontosan betartja a 

technológiai 

utasításokat.  

Törekszik a 

munkavégzésből 

adódó kockázat 

minimalizálására. 

Törekszik a precíz 

és gazdaságos 

munkavégzésre.  

Műszaki táblázat 

segítségével 

önállóan kiválasztja 

a félkész terméket. 

Szakmai felügyelet 

mellett 

meghatározza a 

gyártási sorrendet. 

A gyártási 

műveleteket 

önállóan végzi.  

4. 

Az elkészült 

alkatrészek méreteit 

mérőeszközökkel 

ellenőrzi.  

Ismeri az adott 

alkatrész 

geometriájának 

megfelelő, és az 

adott méret 

meghatározásához 

szükséges 

mérőeszközöket.  

Elkötelezett a 

hibás 

munkadarabok 

számának 

csökkentése, 

illetve a 

mérőeszközök 

állagának 

megőrzése mellett.  

Eldönti, hogy a 

gyártott 

munkadarab 

megfelel-e a rajzi 

előírásoknak. 

Felelősséget vállal 

az általa gyártott 

termék 

minőségéért.  

5. 

Műszaki 

dokumentáció 

(összeállítási rajz és 

darabjegyzék) 

alapján 

csavarkötéssel, 

szegecskötéssel 

egyszerű 

alkatrészcsoportokat 

összeszerel.  

Villamos kötéseket 

és lágyforrasztással 

készült kötést hoz 

létre.  

Ismeri a kötés 

kialakításához 

szükséges 

eszközöket, 

szerszámokat, 

segédanyagokat.  

Fontosnak tartja a 

műszaki 

dokumentációban 

szereplő előírások 

figyelembe-

vételét.  

Felelősséget vállal a 

létrehozott kötés 

minőségéért.  

Felelősséget vállal a 

veszélyes 

hulladékok 

szakszerű 

kezeléséért.  

6. 

Villamos kapcsolási 

rajz alapján 

egyszerű villamos 

áramköröket 

összeállít. Az 

áramköri elemeket a 

választott 

(banándugós, illetve 

szerelőtáblás) 

technológia szerint 

szakszerűen 

csatlakoztatja.  

Ismeri a villamos 

áramkör elemeinek 

jelképes jelölését.  

Fontosnak tartja a 

jelképek ismeretét. 

Törekszik a pontos 

és szakszerű 

munkavégzésre.  

Önállóan elvégzi a 

kapcsolás 

összeállítását. A 

kapcsolás 

működőképességét 

ellenőrzi.  

7. 

Egyszerű villamos 

áram-körökön 

elvégzi a feszültség, 

áramerősség és 

ellenállás mérését. 

Egyszerű 

elektrotechnikai 

Ismeri a 

feszültség, az 

áramerősség és az 

ellenállás 

mérésének módját. 

Ismeri az adott 

jellemző 

méréséhez 

Elkötelezett a 

mérés pontos 

elvégzése mellett.  

Önállóan 

kiválasztja a 

méréshez szükséges 

műszert és 

meghatározza a 

mérési pontokat. 

Önállóan számítja 



alaptörvényeket 

méréssel igazol.  

szükséges műszert. 

Tisztában van az 

elektrotechnikai 

alaptörvényekkel. 

Ismeri a vonatkozó 

biztonságtechnikai 

előírásokat.  

ki az áramkör 

jellemzőit.  

8. 

Azonosítja és kezeli 

a hiba- és 

túláramvédelmi 

eszközöket.  

Felismeri a 

lehetséges 

veszélyforrásokat.  

Ismeri a 

munkahelyén 

(gyakorlati helyén) 

használt 

hibavédelmi és 

túláramvédelmi 

eszközöket és azok 

jelzéseit.  

Fontosnak tartja a 

védelmi eszközök 

ismeretét és 

használatát. 

Törekszik a 

villamos áram 

hatásaiból adódó 

kockázat 

minimalizálására.  

A megfelelő 

szakembert bevonja 

a hiba 

megszüntetésébe.  

9. 

Az elvégzett 

munkát 

dokumentálja. 

Szövegszerkesztő, 

vagy táblázatkezelő 

programban rögzíti 

a mérési 

eredményeket.  

Ismeri a gyártási 

és mérési 

dokumentációk 

típusait és azok 

kötelező tartalmát.  

Elkötelezett a 

végzett munka 

pontos 

dokumentálása 

iránt.  

Felelősséget vállal a 

dokumentumok 

tartalmáért.  

10. 

A munkavégzés 

során betartja a 

munkavédelmi, 

tűzvédelmi és 

környezetvédelmi 

szabályokat.  

Ismeri a 

munkavégzéssel 

kapcsolatos 

munkavédelmi, 

tűzvédelmi és 

környezetvédelmi 

szabályokat.  

Elkötelezett a 

biztonságos 

munkavégzés 

mellett.  

Felelősséget vállal 

önmaga és 

munkatársai 

biztonságáért. A 

védőberendezéseket 

és védőfelszerelést 

rendeltetésszerűen 

használja.  

 

 



A tanulási eredmény alapú képzés (TEA) fokozatos bevezetése érdekében a hagyományos 

tantárgyi rendszer mellett új oktatásszervezési megoldások javasoltak. A korszerű pedagógiai 

módszertani eljárások közül kiemelt szerepet kap a projektmódszer, amely a tanulási terület 

alapú oktatás előnyeire építve komplex módon ismerteti meg a tanulókkal a tanulási terület 

tantárgyai, illetve a tantárgyak témakörei közötti összefüggéseket, egységes rendszerbe 

helyezve az elméleti és a gyakorlati ismereteket. 

Az ágazati alapoktatás évében a Munkavállalói ismeretek és a Műszaki alapozás tanulási 

területen javasolt 1-2 projekt megvalósítása maximum 6 fős tanulói csoportokban. 

A projektek tervezési szempontjai: 

• a projektfeladat a PTT-ben a tanulási terület adott évfolyamra előírt tantárgyainak 

témaköreire, ismeretanyagára, az elvárt tudásszintre épüljön; 

• definiálni kell, hogy a KKK-ban előírt szakmai követelmények mely elemeinek 

teljesülését segíti; 

• törekedni kell a Tudás – Képesség – Attitűd - Autonómia, felelősség kontextusában 

meghatározott kompetenciák komplex fejlesztésére; 

• az elméleti és a gyakorlati feladattípusok igazodjanak az ágazati alapvizsga 

követelményrendszeréhez; 

• a részfeladatok kidolgozása során biztosítani kell a differenciálás, szükség szerint a 

felzárkóztatás lehetőségét; 

• meg kell határozni, hogy a projektmunka intézményen belül vagy a külső 

tanműhelyekkel való együttműködés keretében valósul meg; 

• adott ágazaton belül egy vagy több szakmára készülő tanulói csoportok vesznek 

részt a megvalósításban; 

• tantárgyanként és témakörönként a szükséges óraszámok meghatározása; 

• a tanulói teljesítmények értékelésének szempontjai, módjai (érdemjegyek 

témakörönként, tantárgyanként, az érdemjegyek súlyozása, gyakorisága) 

• a projekt kidolgozásának dokumentálása (elektronikus, papír alapú, termékről 

készült fotó, stb.); 

• a projekttervek a szakmai elméleti és a szakmai gyakorlati oktatói munkaközösségek 

munkaterveinek mellékletét képezik; 

• a projektmunka megfelelő elemeit a projektet vezető oktatók a tanmeneteikben 

szerepeltetik; 

• az oktatók félévkor és év végén beszámolnak írásban a projektmunka 

eredményeiről, tapasztalatairól. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 

Írásbeli vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Fémipari és villamosipari alapok 

A vizsgatevékenység leírása: 

 

Az írásbeli vizsgarészben a gyakorlati vizsgán elkészítendő, szerelendő alkatrészekkel, illetve 

összeállítandó villamos kapcsolással összefüggő feladatokat kell megoldani. Az írásbeli 

vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:  

- A gyártandó alkatrész műhelyrajzának elkészítése a szükséges nézetekkel 3D ábra alapján. 

Minimális elvárás a sík felületek, külső vagy belső hengeres felületek, menetek ábrázolása, 

méretek megadása a műszaki rajz szabályai szerint.  

- Villamos kapcsolási rajz alapján az áramkör működésére vonatkozó feleletválasztós és/vagy 

feleletalkotós feladatok megoldása.  

- Egy alkatrész gyártási technológiájával, gyártási sorrendjével kapcsolatos feladatok 

(felhasználandó szerszámok, eszközök, előgyártmány kiválasztása, gyártási műveletek, gyártási 

sorrend).  

- Szakmai számítás:  

- előgyártmány darabolás előtti hosszának meghatározása,  

- hajlított lemezalkatrész hajlítás előtti hosszának meghatározása,  

- feszültség, áramerősség, ellenállás, eredő ellenállás meghatározása egyszerű 

áramkörben.  

- Mérés, ellenőrzés: 3D ábra alapján a darab mérésének leírása, mérőeszköz kiválasztása, 

elfogadható méret meghatározása, munkadarab értékelése. Villamos kapcsoláson 

elvégzendő mérés leírása, mérési pontok meghatározása.  

- Alkatrész gyártásához kapcsolódó munkavédelem. Adott munkadarab gyártása, villamos 

kapcsolás elkészítése során betartandó érintésvédelmi és munkavédelmi szabályok és az 

alkalmazandó egyéni és egyéb védőeszközök ismertetése.  

Az írásbeli vizsga tartalmazhat feleletválasztós, feleletalkotós, számításos és rajzkészítési 

feladatokat. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 30 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési 

útmutató alapján történik.  

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:  

Műhelyrajz készítése 15%  

Villamos kapcsolási rajz értelmezése 15%  

Gyártástechnológia 20%  

Szakmai számítás 20%  

Mérés, ellenőrzés 20%  

Munkavédelem 10%  

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 51 

%-át elérte. 

 



Gyakorlati vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoport 

egyes elemeinek előállítása és összeszerelése. A szerkezet egyes - általa készített - elemeit készen 

hozhatja a tanuló a vizsgára.  

A vizsgatervékenység leírása  

Egyszerű geometriájú alkatrészek elkészítése  

- darabolás, reszelés, fúrás, menetkészítés, méretellenőrzés, munkadarabok értékelése   

megfelelőség szempontjából;  

- szerelési ábra szerint az alkatrészek összeszerelése;  

- összeállítási rajz alapján a villamos alkatrészek elhelyezése;  

- kapcsolási rajz alapján a villamos bekötés elkészítése;  

- adott alkatrészről mérési jegyzőkönyv készítése (szükség esetén mérési utasítás szerint)  

- villamos mérések (feszültség, áramerősség, ellenállás mérésének) elvégzése;  

- a mérési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell  

o a rajz szerint megadott méreteket és tűrések szerinti határméreteket,  

o a tanuló által mért gyártási méretet  

o a tanuló értékelését a gyártott alkatrész megfelelőségére vonatkozóan  

o villamos paraméterek mért értékei rögzítése és kiértékelése  

 

 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 70 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania 

az alábbi szempontok figyelembevételével:  

- az elkészített szerkezet működőképessége 25%,  

- villamos áramkör működőképessége 25%;  

- a kézi megmunkálással készült alkatrészek méretpontossága 20%  

- a kézi megmunkálással készült alkatrészek, forrasztott kötések esztétikája 10%;  

- a mért értékek pontossága 20%. 

 

 Az értékelés százalékos formában történik. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51 %-át elérte. 

  

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

 

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő 

szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. 

 Szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

 

Központi interaktív vizsga  
A vizsgatevénység megnevezése: Szerszámok és készülékek gyártása, javítása.  

A vizsgatervékenység leírása:  

Az interaktív vizsgán számítógéppel és kézi mérőeszközökkel kell végrehajtani a vizsga feladatot. 

A feladatok egymástól függetlenek a várható tudásszint mérésére alkalmasak.  

- Egy műanyag fröccsöntő szerszám felépítésének leírása.  



- Hideg alakító szerszám gyártásához (pl. háromlépcsős lukasztó) szerszám alkatrészek 

kiválasztása angol nyelvű katalógusból és megrendelése (virtuálisan).  

- Különféle meleg alakító szerszámok (5db) szerszámüreg felületeinek érdesség 

meghatározása.  

- Szerszám próbák során előforduló hibák meghatározása 2 darab hideg alakító szerszám 

esetében (10 db igaz-hamis kérdés megválaszolása). Két meleg alakító szerszám esetében 

szöveg kiegészítéses módon 10 hiba leírása.  

- Képek alapján állapítsa meg a szerszámtörés(ek) okát (okait). Válassza ki a helyes 

választ (válaszokat).  

- A szerszám robbantási hézag méretének meghatározása, meghatározott méretű lemez 

estében. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az értékelés számítógépen a feladat befejezése után, gépi programmal történik.  

Egyes feladatok értéke a vizsgán belül: szerszám felépítése 5%  

szerszám kiválasztása, megrendelése 20%  

felületi érdesség meghatározások 10%  

szerszám próbák hibái 20%  

bélyeg rekonstrukció és rajz 35%  

szerszám számolás 10% 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte. 

 

Projektfeladat  
A vizsgatevénység megnevezése: Szerszám és készülék tervezése és gyártása.  

A tanulmányi idő alatt elkészített szerszám, képi és írásos módon dokumentált 

munkafolyamatának bemutatása.  

Szerszám összeállítása, próbagyártás.  

Szakmai megbeszélés a munkafolyamatokról.  

A vizsgatevékenység leírása  

A tanulmányi idő alatt készítsen egy présgépen használható hajlító szerszámot vékonyabb 

köranyag (Ø6-Ø8) 2 lépcsős hajlításához. A hajlítások nem lehetnek derékszögűek. Mindvégig 

dokumentálja a munkafolyamatokat.  

Egy hatoldalú alkatrészt kell a marógépre rögzíteni három oldali megmunkáláshoz. Tervezze meg 

és készítse el a rögzítő szerszámot. Végezzen vele próbagyártást. Dokumentálja az egész 

folyamatot.  

A tanulmányi idő alatt legyártott alkatrészekből a vizsgán szerelje össze a szerszámot, végezzen 

próbagyártást.  

Folytasson szakmai megbeszélést a munkafolyamatokról.  

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70 % 

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Hajlító szerszám működő képessége 40%  

Rögzítő szerszám működése, biztonságossága 40%  

Szakmai megbeszélés 20%  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte. 

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:  

Interaktív vizsgán számítógéphez értő felügyelő személy.  



Projektfeladathoz: a műszaki eszközök kezelője  

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

Interaktív vizsgán: számítógép a megfelelő programokkal, kézi mérőeszközök (tolómérő, 

mikrométer, szakkatalógus)  

A projekt feladat értékeléséhez a projektnek megfelelő kivetítő, számítógép, 

mérőeszközök. A szerszám összeállításához szükséges kézi szerszámok. A 

szerszámpróbához alkalmas présgép.  

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 20 %, Szakmai vizsga: 80 %  

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok: Vizsgán minden vizsgázónak álljanak rendelkezésére a feladatmegoldáshoz szükséges 

eszközök.  

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek – 
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GÉPI ÉS CNC FORGÁCSOLÓ 

szakma 
 

 

A szakma alapadatai: 

• Az ágazat megnevezése:  Gépészet 

• A szakma megnevezése:  Gépi és CNC forgácsoló 

• A szakma azonosító száma:  4 0715 10 07 

 

• A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

• A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

 

• Ágazati alapoktatás megnevezése: Műszaki ágazati alapoktatás  

• Kapcsolódó részszakmák megnevezése: -  

• Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra;  

Technikumi oktatásban: -, Érettségire épülő oktatásban: 160 óra  

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

• Iskolai előképzettség:   Alapfokú iskolai végzettség 

• Alkalmassági követelmények: 

o Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  szükséges 

o Pályaalkalmassági vizsgálat:     nem szükséges 



Gépi és CNC forgácsoló Jelmagyarázat: E: elmélet; GY: gyakorlat 

Évfolyam 
1/9. 

Ágazati alapoktatás 

2/10. 

Szakirányú oktatás 

3/11. 

Szakirányú oktatás 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 612 972 837+3,5* 2421+3,5* 

Összes óraszám/hét 8,5+5+3,5=17 9,5+17,5=27 9,5+17,5=27  

Tanulási 

terület 
Tantárgy/témakörök 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
is

m
er

et
ek

 Munkavállalói ismeretek 
18 

0% 

E: 0,5 
0 0 0 0 18 

GY: 0 

Álláskeresés 5      5 

Munkajogi alapismeretek 5      5 

Munkaviszony létesítése 5      5 

Munkanélküliség 3      3 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v

 (
te

c
h

n
ik

u
s 

sz
a

k
m

á
k

 e
se

té
n

) 

 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 
62 

0% 
E: 2 62 

Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések 
    11  11 

Önéletrajz és motivációs levél     20  20 

„Small talk” – általános 

társalgás 
    11  11 

Állásinterjú     20  20 

M
ű

sz
a

k
i 

a
la

p
o

zá
s 

Villamos alapismeretek 
288+36 

50% 

E: 4+1 
0 0 0 0 288+36 

GY: 4 

Villamos áramkör  90      90 

Villamos áramkör ábrázolása 18      18 

Villamos áramkör kialakítása 36      36 

Villamos biztonságtechnika 36      36 

Villamos áramkörök mérése,  

dokumentálása  
108      108 

Gépészeti alapismeretek 
270 

50% 

E: 3 

0 0 0 0 270 BGY: 1 

KGY:3,5 
Munkabiztonság, tűz- és 

környezetvédelem 
18      18 

Műszaki rajz alapjai 72      72 

Anyag- és gyártásismeret 18      18 

Fémipari alapmegmunkálások 72      72 

Projektmunka 90      90 

Tanulási terület 

összóraszáma 
558+36 

E: 7+1 

0 0 0 0 558+36 BGY: 5 

KGY:3,5 



 Ágazati alapvizsga    

Évfolyam 9. 10. 11. 

A képzés 

összes 

óraszáma 

G
y

á
rt

á
s-

el
ő

k
és

zí
té

s 

Gyártás-előkészítés 0 0 
72+108 

30% 

E: 1,5+1 
0 0 72+108 

GY:0,5+2 

Anyagválasztás    7    7 

A forgácsolószerszámok 

anyagai  
  5    5 

Segédanyagok    3    3 

Műszaki dokumentációk    28    28 

Forgácsoló szerszámgépek    15    15 

Szerszámgépek készülékei    7    7 

Pneumatikus és hidraulikus 

rendszerek elemei  
  7  5  7 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 0 72+108 

E: 1,5+1 
0 0 72+108 

GY:0,5+2 

G
ép

i 
fo

rg
á

cs
o

lá
s 

Forgácsoló megmunkálások 0 0 
576 

70% 

E:5+0,5 279 

70% 

E: 2,5 
855+18 

GY:11 GY:6,5 

A forgácsolás alapjai    36    36 

Esztergálás    180    180 

Marás    180    180 

Furatmegmunkálások    72    72 

Köszörülés    54    54 

Egyéb forgácsoló 

megmunkálások  
  18    18 

Karbantartási feladatok    36    36 

Projektfeladat      279  279 

Minőségellenőrzés 0 0 
72 

70% 

E: 0,5+1 
0 0 72+126 

GY:1,5+2,5 

Geometriai mérések    26    26 

Alak-és helyzetellenőrzések    18    18 

Felületi érdesség mérése    4    4 

Anyagvizsgálatok    14    14 

Statisztikai folyamat-

szabályozó rendszerek (SPC)  
  4    4 

Minőségbiztosítási rendszerek    6    6 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 0 648+144 

E: 5,5+1,5 
279 

E: 2,5 
927+144 

GY:12,5+2,5 GY:6,5 



Évfolyam 9. 10. 11. 

A képzés 

összes 

óraszáma 
K

o
rs

ze
r
ű

 f
o

rg
á

cs
o

ló
 t

ec
h

n
o

ló
g

iá
k

 

CNC-gépkezelés és  

-forgácsolás  
0 0 0 0 

262 

80% 

E: 1,5 
262 

GY:7 

A gépkezelés alapjai      62  62 

Munkadarab- és 

szerszámbefogás  
    31  31 

Programszerkesztés, -tesztelés      31  31 

Megmunkálások      76  76 

Projektfeladat      62  62 

CNC-programozás alapjai 0 0 0 0 
98 

20% 

E: 2,5+1 
98+139,5 

GY:0,5+3,5 

A programozás alapjai      9  9 

Címkódos programozás      18  18 

Esztergálási műveletek 

programozása  
    31  31 

Marási műveletek 

programozása  
    31  31 

Furatmegmunkálási műveletek 

programozása  
    9  9 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 0 0 0 360+139,5 

E:4+1 
360+139,5 

GY:7,5+3,5 

EGYBEFÜGGŐ SZAKMAI 

GYAKORLAT óraszáma: 
 140   

Megjegyzések: 

1. A táblázatban foglalt óraszámok megfelelnek a Gépi és CNC forgácsoló szakmára készült Programtantervben1 előírt óraszámoknak. 

2. A Heti óraterv minta-Szakképzőiskola2 tartalmazza évfolyamonként az ágazati alapoktatásban és a szakirányú oktatásban a tervezett heti szakmai 

óraszámokat, az ennek alapján számított szabadsáv óraszámai a táblázatban az alapóraszámok mellett dőlt betűvel szerepelnek. 

3. * jelentése: a 11. évfolyam óraszámainál alkalmazott kerekítésből adódó különbség 

 

                                                           
1 https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#gépészet 
2 Útmutató a szakmai program készítéséhez (https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt) 



Ágazati alapoktatás: 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása: 

Egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat olvas. A rajzok alapján kiválasztja a gyártáshoz 

szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket. Gyártási, szerelési sorrendtervet készít. Ezek 

alapján kézi megmunkálással vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt. Az 

elkészült alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi, és a mérést szakszerűen dokumentálja.  

Műszaki dokumentáció alapján egyszerűbb csavarkötéseket, szegecskötéseket és lágyforrasztással 

készült kötéseket létesít. Villamos kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket állít 

össze, és azokon elvégzi a feszültség, az áramerősség és az ellenállás mérését. Az elvégzett 

méréseket dokumentálja. Ismeri és használja a hiba- és túláramvédelmi eszközöket.  

Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoportot szerel össze.  

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményei: 

 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1. 

Munkadarab, vagy 

térhatású ábra 

alapján egyszerű 

geometriájú 

alkatrészről 

felvételi vázlatot 

készít. 

Ismeri a nézeti- és 

metszeti ábrázolás 

szabályait. Ismeri a 

gyártási  

technológiáknak 

megfelelő 

mérethálózat 

készítésének 

szabályait.  

Törekszik arra, 

hogy a szabadkézi 

rajz arányos és 

áttekinthető 

legyen.  

Önállóan 

szabadkézi 

felvételi vázlatot 

készít.  

2. 

Műszaki rajz 

alapján kiválasztja 

az egyszerű, 

fémből készült 

alkatrészek 

gyártásához 

szükséges 

eszközöket, 

szerszámokat, 

kisgépeket. 

Előkészíti a 

munkahelyet, és 

elrendezi a 

munkavégzéshez 

szükséges 

szerszámokat, 

eszközöket.  

Vizualizálja a 

műszaki rajzon 

szereplő alkatrészt.  

Ismeri a gyártási 

műveletekhez 

használható 

szerszámokat, 

készülékeket, 

kisgépeket, és azok 

biztonságos 

használatának 

szabályait.  

Szem előtt tartja a 

gyártás 

gazdaságosságát.  

Fontosnak érzi a 

rendezett 

munkakörnyezet 

kialakítását.  

A 

munkafeladathoz 

önállóan választ 

szerszámokat, 

eszközöket.  

 



3. 

Műszaki rajz 

alapján 

előgyártmányt 

választ, műveleti 

sorrendtervet készít, 

majd kézi 

megmunkálással, 

és/vagy kisgépekkel 

egyszerű, fémből 

készült 

alkatrészeket gyárt.  

Ismeri az 

alkatrészek 

elkészítéséhez 

szükséges  

technológiákat és 

az anyagok 

alapvető 

tulajdonságait.  

Pontosan betartja a 

technológiai 

utasításokat.  

Törekszik a 

munkavégzésből 

adódó kockázat 

minimalizálására. 

Törekszik a precíz 

és gazdaságos 

munkavégzésre.  

Műszaki táblázat 

segítségével 

önállóan kiválasztja 

a félkész terméket. 

Szakmai felügyelet 

mellett 

meghatározza a 

gyártási sorrendet. 

A gyártási 

műveleteket 

önállóan végzi.  

4. 

Az elkészült 

alkatrészek méreteit 

mérőeszközökkel 

ellenőrzi.  

Ismeri az adott 

alkatrész 

geometriájának 

megfelelő, és az 

adott méret 

meghatározásához 

szükséges 

mérőeszközöket.  

Elkötelezett a 

hibás 

munkadarabok 

számának 

csökkentése, 

illetve a 

mérőeszközök 

állagának 

megőrzése mellett.  

Eldönti, hogy a 

gyártott 

munkadarab 

megfelel-e a rajzi 

előírásoknak. 

Felelősséget vállal 

az általa gyártott 

termék 

minőségéért.  

5. 

Műszaki 

dokumentáció 

(összeállítási rajz és 

darabjegyzék) 

alapján 

csavarkötéssel, 

szegecskötéssel 

egyszerű 

alkatrészcsoportokat 

összeszerel.  

Villamos kötéseket 

és lágyforrasztással 

készült kötést hoz 

létre.  

Ismeri a kötés 

kialakításához 

szükséges 

eszközöket, 

szerszámokat, 

segédanyagokat.  

Fontosnak tartja a 

műszaki 

dokumentációban 

szereplő előírások 

figyelembe-

vételét.  

Felelősséget vállal a 

létrehozott kötés 

minőségéért.  

Felelősséget vállal a 

veszélyes 

hulladékok 

szakszerű 

kezeléséért.  

6. 

Villamos kapcsolási 

rajz alapján 

egyszerű villamos 

áramköröket 

összeállít. Az 

áramköri elemeket a 

választott 

(banándugós, illetve 

szerelőtáblás) 

technológia szerint 

szakszerűen 

csatlakoztatja.  

Ismeri a villamos 

áramkör elemeinek 

jelképes jelölését.  

Fontosnak tartja a 

jelképek ismeretét. 

Törekszik a pontos 

és szakszerű 

munkavégzésre.  

Önállóan elvégzi a 

kapcsolás 

összeállítását. A 

kapcsolás 

működőképességét 

ellenőrzi.  

7. 

Egyszerű villamos 

áram-körökön 

elvégzi a feszültség, 

áramerősség és 

ellenállás mérését. 

Egyszerű 

elektrotechnikai 

Ismeri a 

feszültség, az 

áramerősség és az 

ellenállás 

mérésének módját. 

Ismeri az adott 

jellemző 

méréséhez 

Elkötelezett a 

mérés pontos 

elvégzése mellett.  

Önállóan 

kiválasztja a 

méréshez szükséges 

műszert és 

meghatározza a 

mérési pontokat. 

Önállóan számítja 



alaptörvényeket 

méréssel igazol.  

szükséges műszert. 

Tisztában van az 

elektrotechnikai 

alaptörvényekkel. 

Ismeri a vonatkozó 

biztonságtechnikai 

előírásokat.  

ki az áramkör 

jellemzőit.  

8. 

Azonosítja és kezeli 

a hiba- és 

túláramvédelmi 

eszközöket.  

Felismeri a 

lehetséges 

veszélyforrásokat.  

Ismeri a 

munkahelyén 

(gyakorlati helyén) 

használt 

hibavédelmi és 

túláramvédelmi 

eszközöket és azok 

jelzéseit.  

Fontosnak tartja a 

védelmi eszközök 

ismeretét és 

használatát. 

Törekszik a 

villamos áram 

hatásaiból adódó 

kockázat 

minimalizálására.  

A megfelelő 

szakembert bevonja 

a hiba 

megszüntetésébe.  

9. 

Az elvégzett 

munkát 

dokumentálja. 

Szövegszerkesztő, 

vagy táblázatkezelő 

programban rögzíti 

a mérési 

eredményeket.  

Ismeri a gyártási 

és mérési 

dokumentációk 

típusait és azok 

kötelező tartalmát.  

Elkötelezett a 

végzett munka 

pontos 

dokumentálása 

iránt.  

Felelősséget vállal a 

dokumentumok 

tartalmáért.  

10. 

A munkavégzés 

során betartja a 

munkavédelmi, 

tűzvédelmi és 

környezetvédelmi 

szabályokat.  

Ismeri a 

munkavégzéssel 

kapcsolatos 

munkavédelmi, 

tűzvédelmi és 

környezetvédelmi 

szabályokat.  

Elkötelezett a 

biztonságos 

munkavégzés 

mellett.  

Felelősséget vállal 

önmaga és 

munkatársai 

biztonságáért. A 

védőberendezéseket 

és védőfelszerelést 

rendeltetésszerűen 

használja.  

 

 



A tanulási eredmény alapú képzés (TEA) fokozatos bevezetése érdekében a hagyományos 

tantárgyi rendszer mellett új oktatásszervezési megoldások javasoltak. A korszerű pedagógiai 

módszertani eljárások közül kiemelt szerepet kap a projektmódszer, amely a tanulási terület 

alapú oktatás előnyeire építve komplex módon ismerteti meg a tanulókkal a tanulási terület 

tantárgyai, illetve a tantárgyak témakörei közötti összefüggéseket, egységes rendszerbe 

helyezve az elméleti és a gyakorlati ismereteket. 

Az ágazati alapoktatás évében a Munkavállalói ismeretek, és a Műszaki alapozás tanulási 

területen javasolt 1-2 projekt megvalósítása, maximum 6 fős tanulói csoportokban. 

A projektek tervezési szempontjai: 

• a projektfeladat a PTT-ben a tanulási terület adott évfolyamra előírt tantárgyainak 

témaköreire, ismeretanyagára, az elvárt tudásszintre épüljön; 

• definiálni kell, hogy a KKK-ban előírt szakmai követelmények mely elemeinek 

teljesülését segíti; 

• törekedni kell a Tudás – Képesség – Attitűd - Autonómia, felelősség kontextusában 

meghatározott kompetenciák komplex fejlesztésére; 

• az elméleti és a gyakorlati feladattípusok igazodjanak az ágazati alapvizsga 

követelményrendszeréhez; 

• a részfeladatok kidolgozása során biztosítani kell a differenciálás, szükség szerint a 

felzárkóztatás lehetőségét; 

• meg kell határozni, hogy a projektmunka intézményen belül vagy a külső 

tanműhelyekkel való együttműködés keretében valósul meg; 

• adott ágazaton belül egy vagy több szakmára készülő tanulói csoportok vesznek 

részt a megvalósításban; 

• tantárgyanként és témakörönként a szükséges óraszámok meghatározása; 

• a tanulói teljesítmények értékelésének szempontjai, módjai (érdemjegyek 

témakörönként, tantárgyanként, az érdemjegyek súlyozása, gyakorisága) 

• a projekt kidolgozásának dokumentálása (elektronikus, papír alapú, termékről 

készült fotó, stb.); 

• a projekttervek a szakmai elméleti és a szakmai gyakorlati oktatói munkaközösségek 

munkaterveinek mellékletét képezik; 

• a projektmunka megfelelő elemeit a projektet vezető oktatók a tanmeneteikben 

szerepeltetik; 

• az oktatók félévkor és év végén beszámolnak írásban a projektmunka 

eredményeiről, tapasztalatairól. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 

Írásbeli vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Fémipari és villamosipari alapok 

A vizsgatevékenység leírása: 

 

Az írásbeli vizsgarészben a gyakorlati vizsgán elkészítendő, szerelendő alkatrészekkel, illetve 

összeállítandó villamos kapcsolással összefüggő feladatokat kell megoldani. Az írásbeli 

vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:  

- A gyártandó alkatrész műhelyrajzának elkészítése a szükséges nézetekkel 3D ábra alapján. 

Minimális elvárás a sík felületek, külső vagy belső hengeres felületek, menetek ábrázolása, 

méretek megadása a műszaki rajz szabályai szerint.  

- Villamos kapcsolási rajz alapján az áramkör működésére vonatkozó feleletválasztós és/vagy 

feleletalkotós feladatok megoldása.  

- Egy alkatrész gyártási technológiájával, gyártási sorrendjével kapcsolatos feladatok 

(felhasználandó szerszámok, eszközök, előgyártmány kiválasztása, gyártási műveletek, gyártási 

sorrend).  

- Szakmai számítás:  

- előgyártmány darabolás előtti hosszának meghatározása,  

- hajlított lemezalkatrész hajlítás előtti hosszának meghatározása,  

- feszültség, áramerősség, ellenállás, eredő ellenállás meghatározása egyszerű 

áramkörben.  

- Mérés, ellenőrzés: 3D ábra alapján a darab mérésének leírása, mérőeszköz kiválasztása, 

elfogadható méret meghatározása, munkadarab értékelése. Villamos kapcsoláson 

elvégzendő mérés leírása, mérési pontok meghatározása.  

- Alkatrész gyártásához kapcsolódó munkavédelem. Adott munkadarab gyártása, villamos 

kapcsolás elkészítése során betartandó érintésvédelmi és munkavédelmi szabályok és az 

alkalmazandó egyéni és egyéb védőeszközök ismertetése.  

Az írásbeli vizsga tartalmazhat feleletválasztós, feleletalkotós, számításos és rajzkészítési 

feladatokat. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 30 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési 

útmutató alapján történik.  

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:  

Műhelyrajz készítése 15%  

Villamos kapcsolási rajz értelmezése 15%  

Gyártástechnológia 20%  

Szakmai számítás 20%  

Mérés, ellenőrzés 20%  

Munkavédelem 10%  

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 51 

%-át elérte. 

 



Gyakorlati vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoport 

egyes elemeinek előállítása és összeszerelése. A szerkezet egyes - általa készített - elemeit készen 

hozhatja a tanuló a vizsgára.  

A vizsgatervékenység leírása  

Egyszerű geometriájú alkatrészek elkészítése  

- darabolás, reszelés, fúrás, menetkészítés, méretellenőrzés, munkadarabok értékelése   

megfelelőség szempontjából;  

- szerelési ábra szerint az alkatrészek összeszerelése;  

- összeállítási rajz alapján a villamos alkatrészek elhelyezése;  

- kapcsolási rajz alapján a villamos bekötés elkészítése;  

- adott alkatrészről mérési jegyzőkönyv készítése (szükség esetén mérési utasítás szerint)  

- villamos mérések (feszültség, áramerősség, ellenállás mérésének) elvégzése;  

- a mérési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell  

o a rajz szerint megadott méreteket és tűrések szerinti határméreteket,  

o a tanuló által mért gyártási méretet  

o a tanuló értékelését a gyártott alkatrész megfelelőségére vonatkozóan  

o villamos paraméterek mért értékei rögzítése és kiértékelése  

 

 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 70 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania 

az alábbi szempontok figyelembevételével:  

- az elkészített szerkezet működőképessége 25%,  

- villamos áramkör működőképessége 25%;  

- a kézi megmunkálással készült alkatrészek méretpontossága 20%  

- a kézi megmunkálással készült alkatrészek, forrasztott kötések esztétikája 10%;  

- a mért értékek pontossága 20%. 

 

 Az értékelés százalékos formában történik. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51 %-át elérte. 

  

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

 

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő 

szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. 

 Szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

 

Központi interaktív vizsga  
A vizsgatevénység megnevezése: Forgácsolás és CNC gépkezelési alapismeretek   
A vizsgatervékenység leírása:  

Szakmai feleletválasztós, felelet kiegészítéses kérdések és egyszerű szakmai számítások a 

következő témakörökből - forgácsolható anyagok, gyártáselőkészítés lépései, a gépi forgácsolás 

technológiái, azok mozgásviszonyai, szerszámai, gépei, eszközei, a forgácsolási paraméterek 

meghatározása, műszaki rajz és az alkalmazott rajzi előírások értelmezése, alkatrészrajz alapján 



felfogási terv és szerszámterv készítése, CNC programozási alapismeretek (koordinátarendszerek, 

interpoláció, szerszámkorrekció, programozási rendszerek, DIN66025 szerinti parancsszavak)  

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30 % 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40%-át elérte.  

Online vagy írásbeli vizsgafeladat automatikus, vagy megoldó kulcs szerinti kiértékelése.  

A vizsga felépítése:  

- 15 db tesztkérdés, feleletválasztós és felelet-kiegészítéses kérdésekkel 10%  

- Rajzelemzés: Adott rajz alapján az előírt szabványos jelölések (szükséges számú felületi 

méret- és tűrés megadása, legalább egy: alak- és helyzettűrés, felületi minőségi előírás, 

nézeti- és metszeti ábrázolás) ismertetése. 15%  

- Gyártás előkészítés: A rajzelemzés pontban megadott műhelyrajz alapján az alkatrész 

gyártási sorrendjének meghatározása. 10%  

- Munkavédelmi kérdés: Kifejtős kérdés, konkrét probléma megoldása (védőeszközök 

ismerete, adott technológiák balesetvédelmi előírásainak ismerete). 5%  

- Szakmai számítás: Adott alkatrész egy műveletelemére – esztergálási vagy marási 

megmunkálás – forgácsolási paraméterek meghatározása: fordulatszám, fogásmélység, 

forgácskeresztmetszet, főforgácsoló erő, gépi főidő. 30%  

- CNC ismeretek: Méretmegadási feladat abszolút vagy növekményes rendszerben. 

Megadott CNC program kiegészítése, egyszerű alkatrészhez kontúr program írása. 30%  

 

 

Projektfeladat  
A vizsgatevénység megnevezése: Összetett geometriájú alkatrészek megmunkálása hagyományos 

és CNC gépi forgácsolási eljárásokkal. 

 

A vizsgatervékenység leírása: a vizsgázó a tanulmányai során előre elkészített portfoliót és esetleg 

alkatrészt hoz. Egy alkatrész gyártása esztergálás /marás technológiával hagyományos vagy CNC 

gépen. A tanuló által a portfolió részeként előre elkészített alkatrészek összeszerelése a vizsgán 

gyártott alkatrésszel összeállítási rajz szerint. A projektfeladat eredményeként összeszerelt 

alkatrésznek egy hagyományos technológiával mart, esztergált és egy CNC megmunkáló gépen 

készült elemből kell állnia. A vizsgának tehát tartalmaznia kell egy adott összetett (több 

forgácsoló technológiával elkészíthető) alkatrészrajz értelmezését, a munkadarab gyártásának 

felépítését, a szerszámok kiválasztását a szerszámok és a munkadarab megfogásának 

megválasztását, annak legyártását. A vizsga során végzendő tevékenységek: műszaki rajz 

értelmezése, technológiai sorrend és forgácsolási paraméterek meghatározása, 

szerszámkiválasztás, esztergálás, marás, fúrás, menetfúrás végrehajtása. Munkadarab legyártása 

hagyományos maró/esztergagépen és CNC gépen, szükség esetén méretkorrekciózás, vagy a CNC 

program módosítása. A projektmunkában megmunkált alkatrész mérése, ellenőrzése, minősítése 

és ennek dokumentálása. A vizsga során a munkabiztonsági, tűz- és környezetvédelmi szabályok 

betartása kötelező. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 480 perc  

 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A vizsgafeladatnak biztosítania kell a szakképesítéssel betölthető munkakörök elvégzéséhez 

nélkülözhetetlen kompetenciák mérését, az alábbiak szerint:  



Műveleti sorrendterv és utasítás készítése a szerszámok és technológiai paraméterek megadásával 

egy esztergált alkatrész egyoldali felfogásban megmunkálására.  

Komplex gyártási feladat a vizsgán: legalább 1 db, alkatrész gyártása esztergálás, marás 

technológiákkal, hagyományos és CNC megmunkáló-gépeken amely előre elkészített alkatrészhez 

illeszkedik. A projektfeladat eredményeként összeszerelt alkatrésznek egy hagyományos 

technológiával mart, esztergált és egy CNC megmunkáló gépen készült elemből kell állnia. A 

CNC gépen egy alkatrész legyártását, szükség esetén szerszámkopás korrekciót kell elvégezni.  

Az esztergált alkatrésznek az alábbi műveleteket kell tartalmaznia: sík- és hosszesztergálás, 

beszúrás, menet megmunkálás.  

A mart alkatrésznek az alábbi műveleteket kell tartalmaznia: sík- és lépcsős felületek marása, 

furatmegmunkálások.  

A tanuló által a portfolió szerint előre elkészített alkatrészek összeszerelése a vizsgán gyártott 

alkatrészekkel, összeállítási rajz szerint.  

Mérési jegyzőkönyv készítése: legalább egy forgácsolt alkatrészről mérési jegyzőkönyv készítése 

és a munkadarab minősítése. A kiadott mérési jegyzőkönyvnek a rajz szerint megadott méreteket 

és az előírt tűrések szerinti határméreteket kell tartalmaznia. 

A vizsgázónak kell megadni:  

- a méréshez választott mérőeszközöket és jellemzőiket  

- az általa mért gyártási méreteket  

- a méretek minősítését a megfelelőségére vonatkozóan  

- az összeszerelésre, funkcionalitásra vonatkozó értékelést  

- A komplex gyakorlati vizsga – szükség esetén – kiegészíthető szóbeli kikérdezéssel.  

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte.  

- műveleti utasítás készítése 10 %  

- hagyományos forgácsolással készített alkatrész 30 %  

- CNC gép kezelése, korrekciózás végrehajtása, CNC-n gyártott alkatrész 30 %  

- szerelés, működőképesség 10 %;  

- Mérés, mérési jegyzőkönyv, kiértékelés 20 %  

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához  

szükséges személyi feltételek: Szakoktató.  

A vizsgabizottságnak legalább egy tagja rendelkezzen termelési/gyártási gyakorlattal.  

A gyakorlati vizsgafeladat értékelést a vizsgabizottság legalább 2 tagja együttesen végzi. 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 20%, Szakmai vizsga: 80 %  

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok:  

Számológép, műszaki táblázatok, leírások  

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: - 
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HEGESZTŐ 

szakma 
 

 

A szakma alapadatai: 

• Az ágazat megnevezése:  Gépészet 

• A szakma megnevezése:  Hegesztő 

• A szakma azonosító száma:  4 0715 10 08 

 

• A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

• A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

 

• Ágazati alapoktatás megnevezése: Műszaki ágazati alapoktatás  

• Kapcsolódó részszakmák megnevezése: -  

• Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra;  

Technikumi oktatásban: -, Érettségire épülő oktatásban: 160 óra  

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei: 

• Iskolai előképzettség:   Alapfokú iskolai végzettség 

• Alkalmassági követelmények: 

o Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  szükséges 

o Pályaalkalmassági vizsgálat:     szükséges 



Hegesztő Jelmagyarázat: E: elmélet; GY: gyakorlat 

Évfolyam 
1/9. 

Ágazati alapoktatás 

2/10. 

Szakirányú oktatás 

3/11. 

Szakirányú oktatás 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 612 972 837-1* 2421-1* 

Összes óraszám/hét 7,5+5+3,5=16+1 10+2+10+5=20+7 6,5+4+15,5+1=27  

Tanulási 

terület 
Tantárgy/témakörök 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

Össz-

óraszám 

Heti 

óraszám 

 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
is

m
er

et
ek

 Munkavállalói ismeretek 
18 

0% 

E: 0,5 
0 0 0 0 18 

GY: 0 

Álláskeresés 5      5 

Munkajogi alapismeretek 5      5 

Munkaviszony létesítése 5      5 

Munkanélküliség 3      3 

M
u

n
k

a
v

á
ll

a
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v

 (
te

c
h

n
ik

u
s 

sz
a

k
m

á
k

 e
se

té
n

) 

 

Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 
62 

0% 
E: 2 62 

Az álláskeresés lépései, 

álláshirdetések 
    11  11 

Önéletrajz és motivációs levél     20  20 

„Small talk” – általános 

társalgás 
    11  11 

Állásinterjú     20  20 

M
ű

sz
a

k
i 

a
la

p
o

zá
s 

Villamos alapismeretek 
288+36 

50% 

E: 4+1 
0 0 0 0 288+36 

GY: 4 

Villamos áramkör  90      90 

Villamos áramkör ábrázolása 18      18 

Villamos áramkör kialakítása 36      36 

Villamos biztonságtechnika 36      36 

Villamos áramkörök mérése,  

dokumentálása  
108      108 

Gépészeti alapismeretek 
270 

50% 

E: 3 

0 0 0 0 270 BGY: 1 

KGY:3,5 
Munkabiztonság, tűz- és 

környezetvédelem 
18      18 

Műszaki rajz alapjai 72      72 

Anyag- és gyártásismeret 18      18 

Fémipari alapmegmunkálások 72      72 

Projektmunka 90      90 

Tanulási terület 

összóraszáma 
558+36 

E: 7+1 

0 0 0 0 558+36 BGY: 5 

KGY:3,5 



 Ágazati alapvizsga    

Évfolyam 9. 10. 11. 

A képzés 

összes 

óraszáma 

G
ép

és
ze

ti
 a

la
p

is
m

er
e
te

k
 

Műszaki dokumentáció 0 0 
108 

0% 
E: 3 0 0 108 

Technológiai dokumentációk    3    3 

Rajztechnikai 

alapszabványok, előírások, 

megoldások  

  50    50 

Jelképes ábrázolások    10    10 

A géprajzkészítés gyakorlata    45    45 

Gépészeti alapmérések 0 0 
72 

50% 

E: 1 
0 0 72 

GY: 1 

Alapfogalmak    3    3 

Mérési dokumentumok    2    2 

A mérés eszközei    4    4 

Mérési hibák    1    1 

Hosszméretek mérése, 

ellenőrzése  
  36    36 

Szögek mérése és ellenőrzése    10    10 

Alak- és helyzetpontosság 

mérése, ellenőrzése  
  8    8 

Anyagismeret, 

anyagvizsgálat 
0 0 

72+36 

50% 

E: 1+1 
0 0 72+36 

GY:1 

Alapanyagok csoportosítása 

és tulajdonságai  
  2    2 

Anyagszerkezettani 

alapismeretek  
  4    4 

A mikroszerkezet és a 

tulajdonságok kapcsolata  
  2    2 

Fontosabb fémek és ötvözeteik    14    14 

Szinterelt szerkezeti anyagok    3    3 

Műanyagok    5    5 

Segédanyagok    4    4 

Hőkezelő eljárások    13    13 

Anyagvizsgálat    25    25 

Tanulási terület 

összóraszáma 
0 0 252+36 

E:5+1 
0 0 252+36 

GY: 2 



Évfolyam 9. 10. 11. 

A képzés 

összes 

óraszáma 
H

eg
es

zt
és

i 
te

c
h

n
o

ló
g

ia
 e

lő
k

és
zí

té
se

 

Hegesztés alapismeretei 0 0 
212+36 

50% 

E:3 
0 0 212+36 

GY:3+1 

A hegesztés alapfogalmai    2    2 

Hegesztési élek előkészítése, 

kialakítása  
  62    62 

Alkatrészek összeállítása, 

készülékek használata  
  60    60 

A hegesztés hozag- és 

segédanyagai  
  2    2 

Hegesztési eltérések    2    2 

A hegesztés biztonságtechnikája    4    4 

Hegesztő berendezések és azok 

üzembe-helyezése  
  80    80 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 212+36 
E: 3 

0 0 212+36 
GY:3+1 

H
eg

es
zt

és
i 

fe
la

d
a

to
k

 

Fogyó elektródás ívhegesztés 

bevont elektródával (kézi 

ívhegesztés)  
0 0 

128+108 

80% 

E: 1+1 62+31 

80% 

E: 0,5+1 
190+108+31 

GY:2,5+2 GY:1,5 

Fémek hegeszthetősége bevont 

elektródás kézi ívhegesztéssel  
  2    2 

Fogyó elektródás ívhegesztés 

bevont elektródával (kézi 

ívhegesztés)  

  1    1 

A bevont ívhegesztő elektródák 

főbb típusai  
  2    2 

A bevont elektródás kézi 

ívhegesztés technológiája  
  60  14  74 

Az ívhegesztés kötései    60  48  108 

A bevont elektródás kézi 

ívhegesztéssel készített kötések 

eltérései (hibái)  

  1    1 

Javító- és felrakóhegesztések    1    1 

A bevont elektródás kézi 

ívhegesztés biztonságtechnikája  
  1    1 

Gázhegesztés 0 0 
128+72 

80% 

E: 1 92+31 

80% 

E: 0,5+1 
220+72+31 

GY:2,5+2 GY:2,5 



A gázhegesztés fogalma, lényege    1    1 

Gázhegesztő berendezések    2    2 

Hegesztőgázok    2    2 

Hegesztőláng    2    2 

A gázhegesztés technológiája    50  48  98 

A hegesztőláng beállítása    4    4 

A hegesztés folyamata    52  44  96 

A gázhegesztés kötései, 

illesztések, varratalakok  
  10    10 

Fémek hegeszthetősége 

gázhegesztéssel  
  2    2 

A hegesztési kötések eltérései, 

hibái  
  1    1 

A gázhegesztés jelentősége a 

javító technikában  
  1    1 

A gázhegesztés 

biztonságtechnikája  
  1    1 

Fogyó elektródás védőgázas 

(MIG/MAG) ívhegesztés  
0 0 0 0 

217+15,5 

80% 

E:1,5+0,5 
217+15,5 

GY:5,5 

A fogyó elektródás védőgázas 

(MIG/MAG) ívhegesztés 

berendezése  

    5  5 

A hegesztőhuzal      5  5 

Védőgázellátás      6  6 

fogyó elektródás védőgázas 

(MIG/MAG) ívhegesztés 

technológiája  

    201  201 

Volfrámelektródás semleges 

védőgázas ívhegesztés (TIG) 
0 0 0 0 

217+15,5 

80% 

E:1,5+0,5 
217+15,5 

GY:5,5 

Volfrámelektródás semleges 

védőgázas ívhegesztés  
    2  2 

A volfrámelektródás semleges 

védőgázas ívhegesztés 

berendezése  

    4  4 

A volfrámelektródás semleges 

védőgázas ívhegesztés 

hozaganyagai  

    10  10 

A volfrámelektródás semleges 

védőgázas ívhegesztés 

technológiája  

    95  95 

A hegesztőpisztoly és a 

hegesztőpálca tartása 
    102  102 



volfrámelektródás semleges 

védő-gázas ívhegesztés esetén  

Hegesztési eltérések      4  4 

A volfrámelektródás semleges 

védőgázas ívhegesztés 

biztonságtechnikája  

    0  0 

Egyéb hegesztési eljárások  0 0 0 0 
15+31 

0% 
E:0,5+1 15+31 

Az elektromos ellenállás elvén 

működő eljárások  
    4  4 

A mechanikai energia 

felhasználásán alapuló hegesztő 

eljárások  
    4  4 

A sugárenergia által végzett 

ömlesztőhe-gesztések  
    3  3 

A termokémiai elven működő 

eljárások  
    2  2 

A hegesztés jövője      2  2 

A hegesztett kötések minőségi 

követelményei  
0 0 0 0 

16+31 

80% 

E: 0 
16+31 

GY:0,5+1 

Hegesztési eltérések csoportba 

sorolása  
    2  2 

Hegesztési varratok roncsolásos 

vizsgálatai  
    2  2 

A hegesztési varratok 

roncsolásmentes vizsgálatai  
    3  3 

A hegesztett kötések minőségi 

szintjei, kategóriái  
    6  6 

Hegesztési feszültségek, 

alakváltozások  
    3  3 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 256+180 
E: 2+1 

619+155 
E:5+4 

875+180+155 
GY:5+4 GY:14+1 

EGYBEFÜGGŐ SZAKMAI 

GYAKORLAT óraszáma: 
 140   

Megjegyzések: 

1. A táblázatban foglalt óraszámok megfelelnek a Hegesztő szakmára készült Programtantervben1 előírt óraszámoknak. 

                                                           
1 https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#gépészet 



2. A Heti óraterv minta-Szakképzőiskola2 tartalmazza évfolyamonként az ágazati alapoktatásban és a szakirányú oktatásban a tervezett heti szakmai 

óraszámokat, az ennek alapján számított szabadsáv óraszámai a táblázatban az alapóraszámok mellett dőlt betűvel szerepelnek. 

3. * jelentése: a 11. évfolyam óraszámainál alkalmazott kerekítésből adódó különbség 

 

 

                                                           
2 Útmutató a szakmai program készítéséhez (https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt) 



Ágazati alapoktatás: 

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása: 

Egyszerű alkatrészekről készült műszaki rajzokat olvas. A rajzok alapján kiválasztja a gyártáshoz 

szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket. Gyártási, szerelési sorrendtervet készít. Ezek 

alapján kézi megmunkálással vagy kisgépekkel egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt. Az 

elkészült alkatrészek méreteit mérőeszközökkel ellenőrzi, és a mérést szakszerűen dokumentálja.  

Műszaki dokumentáció alapján egyszerűbb csavarkötéseket, szegecskötéseket és lágyforrasztással 

készült kötéseket létesít. Villamos kapcsolási rajz alapján egyszerű villamos áramköröket állít 

össze, és azokon elvégzi a feszültség, az áramerősség és az ellenállás mérését. Az elvégzett 

méréseket dokumentálja. Ismeri és használja a hiba- és túláramvédelmi eszközöket.  

Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoportot szerel össze.  

 

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményei: 

 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1. 

Munkadarab, vagy 

térhatású ábra 

alapján egyszerű 

geometriájú 

alkatrészről 

felvételi vázlatot 

készít. 

Ismeri a nézeti- és 

metszeti ábrázolás 

szabályait. Ismeri a 

gyártási  

technológiáknak 

megfelelő 

mérethálózat 

készítésének 

szabályait.  

Törekszik arra, 

hogy a szabadkézi 

rajz arányos és 

áttekinthető 

legyen.  

Önállóan 

szabadkézi 

felvételi vázlatot 

készít.  

2. 

Műszaki rajz 

alapján kiválasztja 

az egyszerű, 

fémből készült 

alkatrészek 

gyártásához 

szükséges 

eszközöket, 

szerszámokat, 

kisgépeket. 

Előkészíti a 

munkahelyet, és 

elrendezi a 

munkavégzéshez 

szükséges 

szerszámokat, 

eszközöket.  

Vizualizálja a 

műszaki rajzon 

szereplő alkatrészt.  

Ismeri a gyártási 

műveletekhez 

használható 

szerszámokat, 

készülékeket, 

kisgépeket, és azok 

biztonságos 

használatának 

szabályait.  

Szem előtt tartja a 

gyártás 

gazdaságosságát.  

Fontosnak érzi a 

rendezett 

munkakörnyezet 

kialakítását.  

A 

munkafeladathoz 

önállóan választ 

szerszámokat, 

eszközöket.  

 



3. 

Műszaki rajz 

alapján 

előgyártmányt 

választ, műveleti 

sorrendtervet készít, 

majd kézi 

megmunkálással, 

és/vagy kisgépekkel 

egyszerű, fémből 

készült 

alkatrészeket gyárt.  

Ismeri az 

alkatrészek 

elkészítéséhez 

szükséges  

technológiákat és 

az anyagok 

alapvető 

tulajdonságait.  

Pontosan betartja a 

technológiai 

utasításokat.  

Törekszik a 

munkavégzésből 

adódó kockázat 

minimalizálására. 

Törekszik a precíz 

és gazdaságos 

munkavégzésre.  

Műszaki táblázat 

segítségével 

önállóan kiválasztja 

a félkész terméket. 

Szakmai felügyelet 

mellett 

meghatározza a 

gyártási sorrendet. 

A gyártási 

műveleteket 

önállóan végzi.  

4. 

Az elkészült 

alkatrészek méreteit 

mérőeszközökkel 

ellenőrzi.  

Ismeri az adott 

alkatrész 

geometriájának 

megfelelő, és az 

adott méret 

meghatározásához 

szükséges 

mérőeszközöket.  

Elkötelezett a 

hibás 

munkadarabok 

számának 

csökkentése, 

illetve a 

mérőeszközök 

állagának 

megőrzése mellett.  

Eldönti, hogy a 

gyártott 

munkadarab 

megfelel-e a rajzi 

előírásoknak. 

Felelősséget vállal 

az általa gyártott 

termék 

minőségéért.  

5. 

Műszaki 

dokumentáció 

(összeállítási rajz és 

darabjegyzék) 

alapján 

csavarkötéssel, 

szegecskötéssel 

egyszerű 

alkatrészcsoportokat 

összeszerel.  

Villamos kötéseket 

és lágyforrasztással 

készült kötést hoz 

létre.  

Ismeri a kötés 

kialakításához 

szükséges 

eszközöket, 

szerszámokat, 

segédanyagokat.  

Fontosnak tartja a 

műszaki 

dokumentációban 

szereplő előírások 

figyelembe-

vételét.  

Felelősséget vállal a 

létrehozott kötés 

minőségéért.  

Felelősséget vállal a 

veszélyes 

hulladékok 

szakszerű 

kezeléséért.  

6. 

Villamos kapcsolási 

rajz alapján 

egyszerű villamos 

áramköröket 

összeállít. Az 

áramköri elemeket a 

választott 

(banándugós, illetve 

szerelőtáblás) 

technológia szerint 

szakszerűen 

csatlakoztatja.  

Ismeri a villamos 

áramkör elemeinek 

jelképes jelölését.  

Fontosnak tartja a 

jelképek ismeretét. 

Törekszik a pontos 

és szakszerű 

munkavégzésre.  

Önállóan elvégzi a 

kapcsolás 

összeállítását. A 

kapcsolás 

működőképességét 

ellenőrzi.  

7. 

Egyszerű villamos 

áram-körökön 

elvégzi a feszültség, 

áramerősség és 

ellenállás mérését. 

Egyszerű 

elektrotechnikai 

Ismeri a 

feszültség, az 

áramerősség és az 

ellenállás 

mérésének módját. 

Ismeri az adott 

jellemző 

méréséhez 

Elkötelezett a 

mérés pontos 

elvégzése mellett.  

Önállóan 

kiválasztja a 

méréshez szükséges 

műszert és 

meghatározza a 

mérési pontokat. 

Önállóan számítja 



alaptörvényeket 

méréssel igazol.  

szükséges műszert. 

Tisztában van az 

elektrotechnikai 

alaptörvényekkel. 

Ismeri a vonatkozó 

biztonságtechnikai 

előírásokat.  

ki az áramkör 

jellemzőit.  

8. 

Azonosítja és kezeli 

a hiba- és 

túláramvédelmi 

eszközöket.  

Felismeri a 

lehetséges 

veszélyforrásokat.  

Ismeri a 

munkahelyén 

(gyakorlati helyén) 

használt 

hibavédelmi és 

túláramvédelmi 

eszközöket és azok 

jelzéseit.  

Fontosnak tartja a 

védelmi eszközök 

ismeretét és 

használatát. 

Törekszik a 

villamos áram 

hatásaiból adódó 

kockázat 

minimalizálására.  

A megfelelő 

szakembert bevonja 

a hiba 

megszüntetésébe.  

9. 

Az elvégzett 

munkát 

dokumentálja. 

Szövegszerkesztő, 

vagy táblázatkezelő 

programban rögzíti 

a mérési 

eredményeket.  

Ismeri a gyártási 

és mérési 

dokumentációk 

típusait és azok 

kötelező tartalmát.  

Elkötelezett a 

végzett munka 

pontos 

dokumentálása 

iránt.  

Felelősséget vállal a 

dokumentumok 

tartalmáért.  

10. 

A munkavégzés 

során betartja a 

munkavédelmi, 

tűzvédelmi és 

környezetvédelmi 

szabályokat.  

Ismeri a 

munkavégzéssel 

kapcsolatos 

munkavédelmi, 

tűzvédelmi és 

környezetvédelmi 

szabályokat.  

Elkötelezett a 

biztonságos 

munkavégzés 

mellett.  

Felelősséget vállal 

önmaga és 

munkatársai 

biztonságáért. A 

védőberendezéseket 

és védőfelszerelést 

rendeltetésszerűen 

használja.  

 

 



A tanulási eredmény alapú képzés (TEA) fokozatos bevezetése érdekében a hagyományos 

tantárgyi rendszer mellett új oktatásszervezési megoldások javasoltak. A korszerű pedagógiai 

módszertani eljárások közül kiemelt szerepet kap a projektmódszer, amely a tanulási terület 

alapú oktatás előnyeire építve komplex módon ismerteti meg a tanulókkal a tanulási terület 

tantárgyai, illetve a tantárgyak témakörei közötti összefüggéseket, egységes rendszerbe 

helyezve az elméleti és a gyakorlati ismereteket. 

Az ágazati alapoktatás évében a Munkavállalói ismeretek és a Műszaki alapozás tanulási 

területen javasolt 1-2 projekt megvalósítása, maximum 6 fős tanulói csoportokban. 

A projektek tervezési szempontjai: 

• a projektfeladat a PTT-ben a tanulási terület adott évfolyamra előírt tantárgyainak 

témaköreire, ismeretanyagára, az elvárt tudásszintre épüljön; 

• definiálni kell, hogy a KKK-ban előírt szakmai követelmények mely elemeinek 

teljesülését segíti; 

• törekedni kell a Tudás – Képesség – Attitűd - Autonómia, felelősség kontextusában 

meghatározott kompetenciák komplex fejlesztésére; 

• az elméleti és a gyakorlati feladattípusok igazodjanak az ágazati alapvizsga 

követelményrendszeréhez; 

• a részfeladatok kidolgozása során biztosítani kell a differenciálás, szükség szerint a 

felzárkóztatás lehetőségét; 

• meg kell határozni, hogy a projektmunka intézményen belül vagy a külső 

tanműhelyekkel való együttműködés keretében valósul meg; 

• adott ágazaton belül egy vagy több szakmára készülő tanulói csoportok vesznek 

részt a megvalósításban; 

• tantárgyanként és témakörönként a szükséges óraszámok meghatározása; 

• a tanulói teljesítmények értékelésének szempontjai, módjai (érdemjegyek 

témakörönként, tantárgyanként, az érdemjegyek súlyozása, gyakorisága) 

• a projekt kidolgozásának dokumentálása (elektronikus, papír alapú, termékről 

készült fotó, stb.); 

• a projekttervek a szakmai elméleti és a szakmai gyakorlati oktatói munkaközösségek 

munkaterveinek mellékletét képezik; 

• a projektmunka megfelelő elemeit a projektet vezető oktatók a tanmeneteikben 

szerepeltetik; 

• az oktatók félévkor és év végén beszámolnak írásban a projektmunka 

eredményeiről, tapasztalatairól. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 

Írásbeli vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Fémipari és villamosipari alapok 

A vizsgatevékenység leírása: 

 

Az írásbeli vizsgarészben a gyakorlati vizsgán elkészítendő, szerelendő alkatrészekkel, illetve 

összeállítandó villamos kapcsolással összefüggő feladatokat kell megoldani. Az írásbeli 

vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:  

- A gyártandó alkatrész műhelyrajzának elkészítése a szükséges nézetekkel 3D ábra alapján. 

Minimális elvárás a sík felületek, külső vagy belső hengeres felületek, menetek ábrázolása, 

méretek megadása a műszaki rajz szabályai szerint.  

- Villamos kapcsolási rajz alapján az áramkör működésére vonatkozó feleletválasztós és/vagy 

feleletalkotós feladatok megoldása.  

- Egy alkatrész gyártási technológiájával, gyártási sorrendjével kapcsolatos feladatok 

(felhasználandó szerszámok, eszközök, előgyártmány kiválasztása, gyártási műveletek, gyártási 

sorrend).  

- Szakmai számítás:  

- előgyártmány darabolás előtti hosszának meghatározása,  

- hajlított lemezalkatrész hajlítás előtti hosszának meghatározása,  

- feszültség, áramerősség, ellenállás, eredő ellenállás meghatározása egyszerű 

áramkörben.  

- Mérés, ellenőrzés: 3D ábra alapján a darab mérésének leírása, mérőeszköz kiválasztása, 

elfogadható méret meghatározása, munkadarab értékelése. Villamos kapcsoláson 

elvégzendő mérés leírása, mérési pontok meghatározása.  

- Alkatrész gyártásához kapcsolódó munkavédelem. Adott munkadarab gyártása, villamos 

kapcsolás elkészítése során betartandó érintésvédelmi és munkavédelmi szabályok és az 

alkalmazandó egyéni és egyéb védőeszközök ismertetése.  

Az írásbeli vizsga tartalmazhat feleletválasztós, feleletalkotós, számításos és rajzkészítési 

feladatokat. 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 30 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési 

útmutató alapján történik.  

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:  

Műhelyrajz készítése 15%  

Villamos kapcsolási rajz értelmezése 15%  

Gyártástechnológia 20%  

Szakmai számítás 20%  

Mérés, ellenőrzés 20%  

Munkavédelem 10%  

Az értékelés százalékos formában történik.  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 51 

%-át elérte. 

 



Gyakorlati vizsga 

A vizsgatevékenység megnevezése: Mechanikus és villamos elemekből álló alkatrészcsoport 

egyes elemeinek előállítása és összeszerelése. A szerkezet egyes - általa készített - elemeit készen 

hozhatja a tanuló a vizsgára.  

A vizsgatervékenység leírása  

Egyszerű geometriájú alkatrészek elkészítése  

- darabolás, reszelés, fúrás, menetkészítés, méretellenőrzés, munkadarabok értékelése   

megfelelőség szempontjából;  

- szerelési ábra szerint az alkatrészek összeszerelése;  

- összeállítási rajz alapján a villamos alkatrészek elhelyezése;  

- kapcsolási rajz alapján a villamos bekötés elkészítése;  

- adott alkatrészről mérési jegyzőkönyv készítése (szükség esetén mérési utasítás szerint)  

- villamos mérések (feszültség, áramerősség, ellenállás mérésének) elvégzése;  

- a mérési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell  

o a rajz szerint megadott méreteket és tűrések szerinti határméreteket,  

o a tanuló által mért gyártási méretet  

o a tanuló értékelését a gyártott alkatrész megfelelőségére vonatkozóan  

o villamos paraméterek mért értékei rögzítése és kiértékelése  

 

 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 70 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania 

az alábbi szempontok figyelembevételével:  

- az elkészített szerkezet működőképessége 25%,  

- villamos áramkör működőképessége 25%;  

- a kézi megmunkálással készült alkatrészek méretpontossága 20%  

- a kézi megmunkálással készült alkatrészek, forrasztott kötések esztétikája 10%;  

- a mért értékek pontossága 20%. 

 

 Az értékelés százalékos formában történik. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51 %-át elérte. 

  

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

 

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő 

szakmai gyakorlat eredményes teljesítése. 

 Szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

 

Központi interaktív vizsga  
A vizsgatevénység megnevezése: Hegesztés technológiája, varratvizsgálat, hegesztés biztonsága 

A vizsgatervékenység leírása:  

1. Szakmai teszt: legalább 20 db feleletválasztásos tesztkérdés  

a) fémek szerkezete, tulajdonságai, ötvözői  

b) alapanyagok és hozaganyagok jelölési rendszere  

c) alkalmazott hegesztő és védőgázok  



d) hegesztési eljárások, technológiák  

e) hegesztés biztonsága (HBSZ)  

témakörökben legalább négy válaszlehetőséggel. 

2. Dokumentáció elemzés: Adott összetett hegesztett alkatrészt (minimum 4 darabból álló) 

ábrázoló dokumentáción azonosítsa és elemezze a hegesztési varrat jelöléseket (minimum 6 darab 

varratjelölés). Egy lemez alkatrészhez határozza meg a szükséges anyagmennyiséget.  

3. Hegesztés technológia: A dokumentáció alapján határozza meg az összetett alkatrész hegesztési 

sorrendjét. Értelmezzen egy varrat elkészítéséhez kiadott hegesztés technológiai utasítást (WPS).  

4. Vizuális varratvizsgálat: Szemrevételezéssel felismerhető varrathibákat ábrázoló ábra alapján 

azonosítsa a varrathibákat, vizsgálati jegyzőkönyvben minősítse az ábrázolt alkatrészt.  

5. Munkavédelem: Kérdések a hegesztőgépek, hegesztési munkaterület, elektromos kisgépek 

Hegesztési Biztonsági Szabályzat által érintett területére vonatkozóan. 

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 %  

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az egyes részek súlyaránya az értékelésben:  

1.) Szakmai teszt: 20%  

2.) Dokumentáció elemzés: 25%  

3.) Hegesztés technológia: 25%  

4.) Vizuális varratvizsgálat: 10%  

5.) Munkavédelem: 20%  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte.  

 

Projektfeladat  
A vizsgatevénység megnevezése: Hegesztett kötések készítése különböző hegesztési eljárásokkal  

A vizsgatervékenység leírása  

 

A) Portfólió:  

A tanulmányi idő alatt elkészített, képi és írásos módon dokumentált munkafolyamat (vizsgálat, 

szerelés, üzembe helyezés). Portfólió elemek szakoktató vagy gyakorlati oktató által hitelesített 

dokumentumok.  

A portfolió elemeken keresztül mutassa be a tanuló a szakmai fejlődését, előrehaladását.  

Portfólió elemei az alábbi tématerületekre térjenek ki:  

A fejlődést bizonyító értékelések  

A következő tantárgyak keretén belül elvégzett hegesztési feladatok közül tantárgyanként egy-egy 

jegyzőkönyv vagy műszaki dokumentáció vagy munkanapló részlet egy mentortanár 

hitelesítésével: 

1. Fogyóelektródás ívhegesztés bevont elektródával (kézi ívhegesztés):  

Sarokvarrat, T-kötés PB és PF pozícióban (s = 4 - 8 mm)  

Sarokvarrat, cső-lemez PF pozícióban (s = 3 - 5 mm, D = 50 - 80 mm)  

Tompavarrat PA, PE, PC pozícióban (s = 4 - 8 mm)  

Tompavarrat cső PC, PF pozícióban (s = 3 - 6 mm, D= 50 - 80 mm)  

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

- a munkadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél  

- mind rutilos, mind bázikus bevonatú elektródát használni kell egy- és többsoros hegesztéseknél  

 

2. Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés  

Sarokvarrat, T-kötés PB és PF pozícióban (s = 4 - 8 mm)  

Sarokvarrat, cső-lemez PD pozícióban (s = 3 - 5 mm, D = 50 - 80 mm)  



Tompavarrat PA, PF, PE pozícióban (s =4 - 8 mm)  

Tompavarrat cső PC pozícióban (s = 3 - 6 mm, D>100 mm)  

- a meghegesztendő varrat minimális hossza tompavarratnál 250, sarokvarratnál 150 mm  

- a munkadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél, de két feladatnál alumínium  

- legalább egy vizsgadarab 136-os jelű eljárással (porbeles huzalelektródával) készüljön  

 

3. Gázhegesztés  

Tompavarrat PF pozícióban balra hegesztéssel (s=1-3 mm), PC pozícióban jobbra hegesztéssel 

(s=3-5 mm)  

Tompavarrat, cső H-L045 pozícióban balra hegesztéssel (s = 1 - 3 mm, D = 50 - 80 mm)  

- a meghegesztendő varrat minimális hossza tompavarratnál: lemez 300 mm, cső 150 mm,  

- a munkadarabok anyaga ötvözetlen szerkezeti acél  

 

4. Volframelektródás semleges védőgázas ívhegesztés (TIG)  

Sarokvarrat, cső-lemez PF pozícióban (s=1-3 mm, D= 50-80 mm)  

Tompavarrat, lemez PC pozícióban (s= 1 - 4 mm)  

Tompavarrat, cső H-L045 pozícióban (s= 1 - 5 mm, D>50 mm)  

 

Portfólió értékelésének aránya a vizsgatevékenységen belül: 20 %  

A portfólió akkor fogadható el, ha tartalma alapján legalább 40%-ra értékelhető. 

 

Portfólió értékelés szempontjai:  

o A hegesztési varratok minősége 60 %  

o A portfólió struktúrája (egységes szerkezet, részek aránya, kapcsolatuk stb.): 5 %  

o A dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége, a dokumentumok struktúrája 

(célnak való megfelelés, logikusság, áttekinthetőség, változatosság): 10%  

o A bemutatott dokumentumok minősége szakszerűsége (tartalmi kidolgozottság, 

alaposság, szakmai hitelesség, pontosság); az illusztrációk minősége (áttekinthetőség, 

használhatóság): 15%  

o A portfólió nyelvi és formai megjelenése, (a megfogalmazás, nyelvhelyesség, 

helyesírás, kivitelezés): 10%  

 
B) Gyakorlat helyszínén végzett vizsga:  

 

1. Az egyes munkadarabok elemeinek kész méretre munkálása és az élelőkészítések elvégzése 

(termikus vágás, kézi és kisgépes megmunkálás, munkadarab összeállítás, készre hegesztés, 

befejező műveletek elvégzése).  

 

2. A vizsgatevékenység során mind a négy hegesztési eljárással sarok és tompavarratot tartalmazó 

munkadarabot is kell készíteni különböző pozícióban (bevontelektródás kézi ívhegesztéssel cső-

lemez alkatrészen sarokvarrat, lemez alkatrészen tompavarrat, gázhegesztéssel csövön 

tompavarrat, volfrámelektródás védőgázas ívhegesztéssel csövön és lemezen tompavarrat, 

fogyóelektródás védőgázas ívhegesztéssel cső-lemez alkatrészen sarokvarrat, lemez alkatrészen 

tompavarrat készítés)  

 

3. Az elkészített munkadarabok varratainak vizuális vizsgálatát a vizsgázó végezze el és 

tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzítse.  

 

4. A projektfeladat elvégzése során a vizsgázó az egyes alkatrészeket előre ledarabolhatja és 

előkészítheti hegesztéshez. 

 



A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 480 perc  

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 %  

 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az értékelést az MSZ EN ISO 5817 C szinteknek megfelelően kell elvégezni valamennyi 

hegesztési eljárással készült alkatrész esetén.  

Az egyes eljárásokkal készült hegesztések súlyaránya az értékelésben:  

Bevontelektródás kézi ívhegesztés:25%  

Gázhegesztés:20%  

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés:25%  

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés:30%  

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte.  

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:  

A projektfeladatot a vizsgabizottság legalább 2 tagja együttesen értékeli. A vizsgán részt vesz, de 

az értékelésben nem a vizsgaszervező által kinevezett tárgyi feltételek biztosításáért felelős 

személy. A projektfeladat – szükség esetén – kiegészíthető szóbeli kikérdezéssel.  

 

A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:- 

 

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 20 %, Szakmai vizsga: 80 %  

 

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes szabályok  

A központi interaktív vizsgán műszaki táblázat, szabványgyűjtemény és nem programozható 

számológép használható.  

 

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: - 
 


